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1. La Carta sobre el comerç de llibres, de Diderot

1.1. Sobre el text

L'any 1761, les nétes de Jean de La Fontaine van obtenir la concessió del pri-

vilegi per a l'edició de les Faules del seu avi en perjudici dels llibreters que fins

llavors n'havien gaudit. Cal tenir en compte que en l'antic règim no existia el

que avui coneixem com a dret d'autor: l'obra pertanyia a qui l'havia comprada,

normalment el llibreter. I les Faules de La Fontaine eren una de les obres que

es venien millor. En bona part preocupat per aquella concessió, el gremi de

llibreters de París decideix encarregar un opuscle en defensa dels seus privilegis

amb la intenció d'adreçar-lo al nou magistrat i director de la llibreria, Antoine-

Gabriel de Sartine. El pensador Denis Diderot va ser qui va rebre l'encàrrec, i a

la tardor del 1763 va redactar l'obra sol·licitada, que originalment es titulava

Carta històrica i política adreçada a un magistrat sobre el comerç de llibres, el seu

estat antic i actual, els seus reglaments, els seus privilegis, els permisos tàcits, els

censors, els venedors ambulants, el pas dels ponts i altres assumptes relatius a la

política literària. La Carta no va acabar de convèncer els seus promotors (i això

va fer que l'aprofitessin només parcialment a l'hora d'adreçar-se a Sartine) i va

restar inèdita com a tal fins al 1861. Des de llavors, però, no s'ha deixat de re-

editar, perquè Diderot hi sap convertir el que havia de ser una simple defensa

corporativa en un dels textos més importants de l'època de les llums sobre la

llibertat d'escriure i de publicar, un text a més amb innegables ressons actuals.

1.2. Sobre l'autor

L'escriptor i filòsof francès Denis Diderot (Langres, 1713 - París, 1784) és al

capdavant dels noms associats al moviment de la Il·lustració. Entre el 1751

i el 1772 va dirigir amb Jean d'Alembert l'edició de la primera enciclopèdia

(L'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers), una

de les grans obres del pensament i la cultura del segle XVIII, en la qual van

col·laborar al seu costat altres intel·lectuals de primer rengle com Montesqui-

eu, Rousseau o Voltaire.

L'obra i les idees de Diderot van ser reconegudes en vida, però no el van fer ric

(assabentada de la seva penúria, la tsarina Caterina II de Rússia va fer comprar

la seva biblioteca i el convidà a anar a la cort de Sant Petersburg a fer de con-

seller). No ens ha d'estranyar, doncs, que Diderot acceptés encàrrecs com el

que li va fer el gremi de llibreters de París per redactar un opuscle on defensés

els seus interessos i privilegis. Aquest és l'origen del que avui coneixem com

la Carta sobre el comerç de llibres.
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1.3. Alguns elements que s'han de tenir en compte

Tot i que hagin transcorregut dos segles i mig des que es va redactar, la Carta

sobre el comerç de llibres planteja un seguit d'elements clau per al món de la

paraula impresa de llavors i d'ara que us convidem a destriar al llarg de la

lectura.

En primer lloc, Diderot sosté que els llibres són mercaderia, però no una sim-

ple mercaderia: "Una errada que veig cometre contínuament a aquells que es

deixen dur per màximes generals és la d'aplicar a l'edició d'un llibre els princi-

pis de la manufactura tèxtil" (pàg. 68). Posa així les bases del que avui conei-

xem com a producte cultural, una mena especial de mercaderia (que aspira a

crear i transmetre coneixement) que d'una banda comparteix però que també

depassa o altera les regles ordinàries del mercat. I perquè aquesta mercaderia

"especial" pugui tenir el tractament específic que demana, caldran regulacions

també específiques. Aquí l'autor en principi acompleix el que se n'esperava

d'acord amb l'encàrrec que li havien fet, però en desenvolupar la qüestió plan-

tejarà una tensió apassionant (i molt contemporània) entre, per una banda,

l'argumentació i defensa dels interessos gremials i privilegis atorgats que han

de permetre als llibreters fer bé la seva feina i, per l'altra, la defensa alhora i

sempre de la llibertat: llibertat de pensament, de creació, de circulació de lli-

bres i d'idees, contra tota forma de censura i restricció.

L'avenç del que amb el temps acabarem anomenant excepció cultural i l'oposició

a qualsevol tipus de prohibició o censura no són els únics aspectes de la Carta

que semblen avançar-se al seu temps. Busqueu al llarg d'aquestes pàgines, i les

trobareu, reflexions sobre les modes editorials i els gustos del públic, sobre la

pirateria editorial, sobre la idea de fons editorial, sobre la relació entre preu i

qualitat i sobre un grapat d'altres assumptes que Diderot veu llavors relacionats

amb la impressió i la venda de llibres i que en bona part nosaltres avui podem

anar relacionant també amb la nostra experiència del sector.

Només un avís més: a banda de l'interès innegable d'aplicar la Carta a la situ-

ació actual del món del llibre (raó per la qual l'hem triada com a lectura ini-

cial d'aquesta assignatura), fem si us plau també l'esforç de llegir el text des

del punt de vista de l'època. Això ens permetrà adonar-nos que impressors i

llibreters van ser (i durant segles!) els primers editors; que les idees d'esforç i

de risc empresarial ja movien el sector abans de la Revolució Industrial, de la

mateixa manera que el condicionaven els gustos del públic, els preus de la mà

d'obra o els marges de benefici, i entendrem que els drets d'autor aquí apun-

tats ("O l'autor és amo de la seva obra, o ningú en la societat és amo dels seus

béns", pàg.53) són un guany cultural, intel·lectual, i, doncs, artificial, no pas

res de preconcebut. Mirar-nos el text amb ulls de la segona meitat del segle

XVIII ens farà constatar la modernitat essencial del pensament i de moltes de

les propostes de Diderot. Una modernitat que permet, ara sí, traslladar algunes

de les seves reflexions tres segles més tard i mirar-nos –lluny d'immutabilitats

o ineluctabilitats– el nostre món del llibre, amb els seus debats i les seves crisis
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i les seves novetats i revolucions, amb un punt més de distància, podent fer

una mica millor l'esforç de destriar-hi què és essencial i què contingent, què

és nou i què fa temps que cueja, què desapareix i què simplement evoluciona

al llarg del temps.

Referències complementàries

El text original complet, en francès (es pot baixar en PDF):

<http://classiques.uqac.ca/classiques/Diderot_denis/lettre_commerce_livre/
lettre_com_livre.html>

Fragments del text en castellà:

<http://www.ddooss.org/articulos/textos/Denis_Diderot.htm (DDOOSS)>

<http://www.elarcadigital.com.ar/modules/revistadigital/articulo.php?id=1077 (El arca
digital)>

Edicions en castellà:

D.�Diderot (1997). Carta sobre el comercio de la librería. Ramón Villares (introducció).
Salamanca: Junta de Castilla y León.

D.�Diderot (2003). Carta sobre el comercio de libros. Roger Chartier (estudi preliminar).
Mèxic: Fondo de Cultura Económica.

Edició en català:

D.�Diderot (2004). Carta sobre el comerç de llibres. Antoni Furió (traducció i introducció).
València: Publicacions de la Universitat de València ("Breviaris").

http://classiques.uqac.ca/classiques/Diderot_denis/lettre_commerce_livre/lettre_com_livre.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Diderot_denis/lettre_commerce_livre/lettre_com_livre.html
http://www.ddooss.org/articulos/textos/Denis_Diderot.htm
http://www.elarcadigital.com.ar/modules/revistadigital/articulo.php?id=1077


CC-BY-NC-ND • PID_00152122 8 Dues mirades globals

2. ''El sistema literario'', d'Itamar Even-Zohar

2.1. Sobre el text

Com a contrapunt del text històric i "mundà" (en el sentit de fruit d'un encàr-

rec, i amb una funció pràctica clara) de Denis Diderot, hem escollit un segon

text contemporani d'un teòric de la cultura que ens ajudi a plantejar l'escenari

del curs no solament en la seva dimensió històrica sinó també en tota la seva

amplada i profunditat actuals, en termes del que l'autor i d'altres anomenen

sistema.

L'article "El sistema literario", d'Itamar Even-Zohar, és la traducció al castellà de

l'original anglès "The 'Literary System'", que va aparèixer l'any 1990 al número

de la revista Poetics Today sobre "Polysystem Studies" (podeu consultar-lo al

seu web).

2.2. Sobre l'autor

Referència bibliogràfica

Even-Zohar,�I. (2007). "El sis-
tema literario". A: Polisiste-
mas de cultura. Article en lí-
nia.

Itamar Even-Zohar (Tel Aviv, 1939) és un investigador de la literatura i la cul-

tura interessat pels "sistemes" culturals i les seves regles de funcionament, re-

conegut internacionalment com un dels promotors de l'anomenada teoria dels

polisistemes. Even-Zohar és professor emèrit a la Universitat de Tel Aviv, on

va fundar la Unitat d'Investigació de la Cultura. De la seva darrera producció

destaca Papers in Culture Research (2005).

2.3. Alguns elements que s'han de tenir en compte

Com veureu, el text d'Even-Zohar proposa l'aplicació de l'esquema clàssic de la

comunicació i el llenguatge de Roman Jakobson al cas del llibre i la literatura,

el qual l'autor anomena sistema literari (pàg. 5). Aquest sistema consta per a

ell, doncs, dels elements següents:

• Productor i productors, termes proposats en comptes del d'escriptor. I

aquesta primera proposta ja és prou significativa de la mirada "extensa"

que el text proposa sobre allò literari.

• Consumidor i consumidors, que poden ser directes o indirectes (atès que

el consum –com la producció– no està necessàriament lligat només a la

lectura dels "textos").

• Institució, que "remunera i penalitza els productors i agents".

Lloc web

Unitat d'Investigació
de la Cultura: http://
www.tau.ac.il/tarbut/
english.html.
Web de l'autor, amb informa-
ció extensa sobre la seva tra-
jectòria i accés (en obert) a
tots els seus treballs acadè-
mics: http://www.tau.ac.il/
~itamarez/

http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/polisistemas_de_cultura2007.pdf
http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/polisistemas_de_cultura2007.pdf
http://www.tau.ac.il/tarbut/english.html
http://www.tau.ac.il/tarbut/english.html
http://www.tau.ac.il/tarbut/english.html
http://www.tau.ac.il/~itamarez/
http://www.tau.ac.il/~itamarez/
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• Mercat, que inclou no solament les institucions dedicades a l'intercanvi

(remunerat o no) de mercaderia, com ara llibreries, biblioteques o clubs de

lectura, sinó també tots els factors que participen en l'intercanvi simbòlic

que d'igual manera hi té lloc.

• Repertori, que es correspon amb el "codi" de Jakobson, i que Even-Zohar

defineix com "l'agregat de regles i materials que regeixen tant la confecció

com l'ús de qualsevol producte". Fixem-nos, doncs, un cop més que tot i

que faci servir una terminologia aparentment "productiva" la mirada de

l'autor va sempre i sistemàticament adreçada més enllà de la simple pro-

ducció i venda de llibres.

• Producte, i aquí es plantejarà la qüestió apassionant i actualíssima (i de

resposta no evident) de quin és el producte de la literatura.

Enllà de la dificultat d'una terminologia i, doncs, uns conceptes nous, fixem-

nos que l'aplicació d'aquestes categories a la pròpia experiència de lectura i de

participació en el món del llibre (com a compradors, lectors, divulgadors, pro-

fessionals potser en alguns casos) permet ampliar i fer més complexa la mirada

sobre les "lletres" (sovint centrades en l'estudi d'una sèrie de llibres o d'autors)

i sobre el sector editorial (sovint descrit només amb xifres). Fer-la més àmplia

i complexa i, tant com això, més articulada.

Referències complementàries

Itamar�Even-Zohar (1990). "Polysystem Studies". Poetics Today. Durham: Duke Univer-
sity Press.

Montserrat�Iglesias (ed.) (1999). Teoría de los Polisistemas. Montserrat Iglesias Santos (es-
tudi introductori, compilació de textos i bibliografia). Madrid: Arco ("Bibliotheca Philo-
logica. Serie Lecturas").
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