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Introducció

Aquestes pàgines que teniu a les mans recullen el material escrit complemen-

tari que hem preparat per a l'assignatura de Lletres i sector editorial del màster

interuniversitari de Gestió cultural UOC-UdG-UIB. Començar així pot semblar

una evidència, però ens sembla important de subratllar-ho perquè en aquesta

primera afirmació ja hi ha contingut bona part del que en essència us volem dir

ara en aquesta presentació, i del que creiem que és bo que tingueu en compte

abans d'endinsar-vos en els materials (i, de fet, en l'assignatura). Subratllem,

doncs, que es tracta d'uns materials complementaris, i que pertanyen a una

assignatura sobre el sector editorial emmarcada dins d'un màster genèric sobre

gestió cultural. Tots dos fets s'han de tenir en compte, perquè d'alguna manera

expliquen (i justifiquen) el que trobareu d'ara endavant en aquestes pàgines.

L'assignatura de Lletres i sector editorial ha estat dissenyada com una intro-

ducció bàsica a un sector específic, com la presentació d'un exemple sectori-

al dins de la perspectiva més àmplia del conjunt de la gestió cultural a què

s'adreça el màster. Així doncs, hi hem donat prioritat al panorama per da-

munt del detall, a la comprensió general per damunt de l'exhaustivitat. Això

és així a l'assignatura tal com està plantejada i no podia ser d'una altra mane-

ra en aquests materials que l'acompanyen, que segueixen a més a grans trets

l'estructura bàsica de les diferents unitats de l'assignatura. Ara, quan parlem

d'un panorama val a dir que hem volgut que fos tan ampli, i tan profund, com

en fóssim capaços. El títol de l'assignatura i dels materials, aquesta confluència

de Lletres i sector editorial, ja parla de la voluntat de sumar a la mirada més

llibresca o tradicional sobre el món de les "lletres" l'aspecte més industrial que

el món editorial representa, a partir del punt comú que el llibre representa.

Voldríem que l'aposta per aquesta suma, que aquesta confluència, servís per

a mostrar fins a quin punt el món del llibre és, tot alhora, tradicional i rabi-

osament contemporani, ampli, divers, complex i molt més articulat (del cre-

ador als lectors, passant per les mans d'editors, distribuïdors, venedors i pro-

motors) del que de vegades les mirades parcials (d'associacions d'escriptors,

gremis d'impressors, editors o llibreters, professors, crítics literaris o promotors

de la lectura) fan pensar.

Els materials s'obren amb sengles guies breus de lectura dels dos textos intro-

ductoris de l'assignatura, la Carta sobre el comerç de llibres, del filòsof il·lustrat

Denis Diderot, i l'article "El sistema literario", del teòric de la cultura contem-

porània Itamar Even-Zohar. Del primer prenem la idea d'una activitat (i una

indústria) de recorregut llarg, amb molta història al darrere i també un camí

llarg encara per recórrer en el qual, innovacions tècniques i crisis a banda,

potser no tot està per inventar. El segon ens serveix per a subratllar que el

nostre acostament a la matèria de l'assignatura va més enllà del que és estric-

tament sectorial en el sentit empresarial del terme: que el procés que el llibre
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representa comença abans i acaba bastant després del fet físic de la impressió

o la venda d'un objecte, que parlem d'un sistema articulat i d'un procés llarg

amb molts protagonistes. Llavors, al mòdul sobre el procés editorial (pensat

per a acompanyar el treball del mòdul 2, homònim a l'assignatura) aplicarem

aquesta la mirada "extensa" sobre el sistema literari aportada per Even-Zohar,

essencial a l'assignatura, llistant el conjunt de protagonistes (i de professions)

associats al llibre com a fet cultural i industrial. Plantejat el procés en abstrac-

te, entrem llavors en l'especificitat del sector editorial a Catalunya i a Espanya

amb un mòdul (a càrrec de Marià Marín, responsable de les relacions amb el

sector de la Generalitat de Catalunya) que sintetitza de manera útil i meritò-

ria paràmetres i dimensions sovint esparsos i moltes vegades desconeguts o

negligits. A més, complementem els quadres i les xifres amb un mòdul que

incorpora tres estudis de cas sobre suport institucional a la producció editorial

("Del suport genèric al SAB"), sobre el gran fenomen comercial i promocional

d'aquest país, la diada de Sant Jordi, i sobre la fira internacional més impor-

tant del món, la Frankfurter Buchmesse. La intenció és que aquests estudis

de cas (que haurien pogut ser més, i també d'altres) serveixin per a fer aterrar

les consideracions i les dades generals, i que ajudin a acostar el fil narratiu de

l'assignatura a l'experiència dels estudiants com a membres del sistema literari

que també són, com a lectors. I és finalment a aquest aspecte que durant anys

va ser obviat de les reflexions sobre el món editorial, la recepció dels llibres i la

lectura, que l'assignatura dedica la unitat 4 ("Lectors i lectura") i nosaltres dos

mòduls finals, "Promoció de la lectura: institucions, campanyes, programes" i

"Lectors i lectura", amb l'afegit encara d'un darrer estudi de cas en què es pre-

senten dues institucions estrangeres (una d'italiana i una altra de danesa) que

plantegen de manera diferent però complementària la preservació i promoció

de la literatura entesa com a patrimoni.

Som conscients que la suma dels textos de lectura obligatòria, d'aquest mate-

rial imprès i de tots els altres recursos (articles i informes, bases de dades, en-

llaços a Internet) associats a l'assignatura que us proporcionem, a més de les

activitats d'avaluació continuada, no pot ser degudament assimilada en tres

mesos. No passa res: el plantejament panoràmic de l'assignatura de què parlà-

vem al començament és també una invitació a conèixer i endinsar-vos per

lliure i al vostre ritme, un cop acabada la docència, en un sector viu i proper

que, si hem plantejat i hem triat bé el conjunt de la informació aportada, us

serà menys estrany, us semblarà més imbricat i sereu capaços d'analitzar millor.

Abans d'acabar, només un advertiment: aquests materials no són un llibre de

text, no substitueixen les lectures ni els debats a l'aula, sinó que els comple-

menten. Són un element suplementari (ja ho hem dit al començament) pen-

sat per a acompanyar i ajudar la docència de l'assignatura, per a ampliar-ne

l'abast i aprofundir-ne alguns dels aspectes apuntats. Si al final del semestre (o

més endavant, quan algun dia tingueu contacte professional amb el sector o

quan "exerciu" de lectors) la impressió que us ha quedat és que lletres i indús-

tria editorial estan relacionats, que formen part d'un sistema relligat i complex
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amb una presència significativa a casa nostra, voldrà dir que d'alguna mane-

ra ens hem acostat al que era la nostra intenció inicial a l'hora de plantejar

l'assignatura i aquests materials.
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