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Introducció

El procés d'edició d'un llibre és força complex i varia substancialment segons

el tipus d'editorial i el tipus d'obra de què es tracti. Cal tenir en compte que

una editorial pot constituir des d'una gran societat, amb una estructura em-

presarial complicada i un gran nombre de treballadors, fins a una empresa pe-

tita, els integrants de la qual es poden comptar amb els dits d'una mà. De la

mateixa manera, els materials publicats varien des de la novel·la tradicional

fins al còmic o al llibre il·lustrat; des dels llibres de butxaca fins a les edicions

de luxe. I encara més: el llibre electrònic ha fet que els processos i les dinàmi-

ques editorials comencin a variar, com també els objectius, recursos i esforços

esmerçats per tots els agents implicats en el món del llibre.

Tot i això, hi ha una sèrie de fases i activitats que, en més o menys mesura i

ara per ara, es compleixen en la majoria de processos de publicació. A més del

procés estrictament tècnic –el que va des de l'obtenció dels originals fins a la

impressió o la fixació en suport digital del llibre– hem tingut en compte tota

una sèrie d'activitats (prèvies, simultànies i posteriors) que l'envolten i que són

igualment necessàries per a complir l'objectiu de qualsevol projecte editorial:

fer que el producte intel·lectual prengui forma i arribi als lectors, i compleixi

alhora els objectius de qualitat i de rendibilitat necessaris.

Cal fer notar que totes aquestes activitats i etapes que veurem a continuació

no sempre es duen a terme en una sola empresa. De fet, això no passa gairebé

mai: la majoria d'editorials disposen d'una xarxa de col·laboradors externs,

tant si són empreses com professionals autònoms, que els ajuden a respondre

als fluxos irregulars de feina i a complir algunes tasques per a les quals no tenen

infraestructura. És el cas de lectors, traductors o correctors autònoms, empreses

de serveis editorials o empreses de materials multimèdia, per posar-ne només

alguns exemples.

Seguidament veurem, de manera concisa i esquemàtica, quines són les dife-

rents etapes d'aquest procés editorial entès en el sentit ampli, per passar, des-

prés, a fer un repàs breu dels agents que hi participen i quines funcions té

cadascun.
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1. El procés editorial

1.1. Observació del sector, el mercat, els autors i els materials

disponibles

• Estudi�de�l'activitat�del�sector. Les editorials dediquen una part dels seus

recursos a investigar el mercat editorial a la recerca de valors culturals i

comercials nous, tant del propi entorn com d'altres països, per tal de cobrir

les necessitats del públic lector, o de crear-ne de noves.

Des de l'editorial, el responsable editorial, el responsable comercial i els

seus equips respectius estudien les obres presentades en fires i salons del

llibre, les publicacions que es fan en altres llengües, l'estat del sector en

la llengua pròpia, etc., per preveure quines publicacions poden ser viables

per a l'editorial, segons la seva línia i els criteris que segueix.

Per a dur a terme aquest propòsit, de vegades se serveixen de l'scout: figura

normalment independent que coneix molt bé el mercat editorial interna-

cional i que es dedica a assessorar les editorials oferint-los els seus coneixe-

ments actualitzats i una certa intuïció per a avançar-se als èxits i als canvis

de tendència en el món del llibre. Els scouts proposen inversions que de

vegades poden resultar molt rendibles.

• Organització�de�premis. Algunes editorials organitzen premis (literaris o

no) que atorguen periòdicament i que utilitzen com a eina de promoció

de l'editorial, dels autors i, en general, de l'activitat cultural i la lectura. Els

certàmens i concursos serveixen també per a descobrir valors nous, i solen

comportar la publicació de les obres premiades. Per tant, cal analitzar bé

els originals presentats i fer-ne la tria d'acord amb la qualitat de l'obra i la

possible adequació a la línia editorial.

Altres editorials no organitzen els seus propis premis, però tenen conve-

nis amb institucions que sí que n'organitzen, i adquireixen el compromís

de publicar-ne les guanyadores a canvi del ressò i del prestigi que apor-

ta el premi. En els jurats d'aquests premis hi sol haver representants de

l'editorial on es publicaran.

• Estudi�de�les�subvencions�ofertes�per�diferents�institucions. Una font

d'ingressos que s'ha de valorar és la de les subvencions, que se solen enca-

minar a la publicació d'obres de qualitat amb un públic potencial relativa-

ment minoritari, o bé a obres d'autors o de temes d'interès per a la insti-

tució que les atorga. El responsable editorial i el tècnic de producció han

d'estimar si la publicació és rendible, tenint en compte els costos totals de

publicació, la dotació de la subvenció i la previsió de vendes.
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• Anàlisi�de�les�propostes�rebudes�a�l'editorial. Les editorials reben un gran

nombre d'originals directament d'autors que esperen ser publicats, i també

per mitjà dels agents literaris, els quals es dediquen a negociar la venda

de drets dels autors que representen a les editorials que consideren més

apropiades per a cadascun. En la mesura de les seves possibilitats, l'editorial

analitza i valora totes aquestes propostes.

Els lectors professionals es dediquen a llegir i avaluar les obres rebudes

tenint en compte els criteris de l'editorial. De cada obra llegida n'elaboren

un informe de lectura amb una sèrie d'informacions que seran utilitzades

pel responsable editorial per a fer una primera selecció, i passar després a

fer una valoració pròpia de les obres que ha considerat més viables.

• Estudi�de�mercat. En més o menys mesura, totes les editorials se servei-

xen d'estudis de mercat –normalment basats en dades quantitatives sobre

la indústria, com ara nombre de vendes, facturació, nombre de baixades

o connexions a Internet, o nombre de lectors–, sia utilitzant les dades pú-

bliques proporcionades per les administracions, els gremis, etc., sia elabo-

rant estudis propis. D'aquesta manera, s'intenta preveure si la publicació

d'un títol és viable (tenint en compte el cost total de l'obra, la promoció

i difusió i el mercat potencial), o bé quines necessitats presenta el mercat,

amb vista a encarregar a un autor la creació d'un tipus d'obra concreta i

predeterminada. També dóna informació sobre quins autors són més po-

pulars, quins personatges mediàtics adquireixen més interès, quines obres

de domini públic1 presenten més demanda, etc. El responsable comercial

o el responsable editorial poden coordinar aquesta tasca, o es pot encarre-

gar a empreses externes.

1.2. Decisió, contractació i planificació

• Tria�i�plantejament�del�projecte. El responsable editorial, amb l'ajut del

responsable comercial o de l'editor, assumeix la tasca de decidir quins con-

tinguts o quins títols convé publicar, a partir de les fonts esmentades en

l'apartat anterior.

La tria es fa tenint en compte criteris de qualitat dels continguts,

d'adequació a la línia editorial i al públic destinatari, de previsió de rendi-

bilitat de l'obra i, segons el tipus de publicació, s'evita la competència amb

altres obres publicades per l'editorial.

• Encàrrec�o�acceptació�de�l'obra. En el cas d'obres (o parts d'obres: pròleg,

estudi previ, capítol dins una obra col·lectiva, etc.) per encàrrec, l'editor

o el responsable editorial plantegen la persona idònia per a la redacció,

la traducció o l'adaptació de l'obra, amb el possible ajut del responsable

comercial, que coneix bé el panorama comercial del sector.

Un cop pactat l'autor, traductor, compilador, etc., i negociades les condi-

cions, l'editor li encarrega formalment la redacció de l'obra, segons una

(1)Aquelles que poden ser explota-
des lliurement per tothom que ho
vulgui (sempre respectant l'autoria
i la integritat de l'obra tal com in-
dica la llei). A grans trets, una obra
passa a ser de domini públic pas-
sats setanta anys de la mort de
l'autor.
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sèrie de criteris (d'estructura, d'extensió, d'objectius, d'adequació a la línia

editorial i al tipus de públic potencial, etc.).

Si es tracta d'una obra proposada a l'editorial per l'autor, l'editor li comu-

nica l'acceptació de l'original i li planteja els possibles canvis per assegu-

rar-ne la qualitat i l'adequació a la línia editorial i al públic destinatari.

• Contractació�de�drets�d'autor. L'editor o el personal del departament de

drets de l'editorial s'ocupa també de contractar els drets de publicació o

de traducció de l'obra. En el cas de les obres escrites en altres llengües, la

traducció es considera també una tasca de creació i, per tant, a més dels

drets per a traduir l'obra original, també s'han de negociar els drets de l'obra

traduïda amb el traductor. Sovint hi intervenen les agències literàries, les

quals s'ocupen de negociar els drets dels escriptors que representen amb

les editorials, i els de la traducció de certes obres a un idioma determinat.

La negociació es formalitza amb un contracte, que sol incloure qüestions

com la retribució, la forma i el termini de pagament, la data de lliurament

dels originals, el compromís de publicació, difusió i distribució de l'obra,

els límits de la cessió (temporals, d'idiomes, de territori, etc.) i altres con-

dicions. Actualment, a l'hora de redactar el contracte cal tenir molt en

compte els drets d'explotació de l'obra en format digital.

Per norma general, el percentatge de guanys que s'enduen els autors

oscil·la entre el 6% i el 10% (segons el tipus de publicació) del preu de

venda al públic de la seva obra. Sembla, però, que la tendència en el mercat

del llibre electrònic és d'un augment d'aquest percentatge.

• Planificació�de�calendari�i�del�pressupost. L'editor fa una planificació en

el temps de totes les fases de l'edició, des del lliurament dels originals fins

a la impressió de l'obra, tenint en compte també les necessitats temporals

per a la distribució i la promoció i difusió. Aquesta planificació està condi-

cionada, sovint, per la necessitat d'aparició de l'obra en una data concreta

(Sant Jordi, Nadal, data de celebració de fires, etc.). Durant tot el procés

de realització i producció del llibre es té en compte aquest calendari i se'n

controla el seguiment i les possibles desviacions.

De la mateixa manera, l'editor, amb l'ajut del tècnic de producció, ha

d'elaborar un pressupost que observi totes les fases del procés: drets d'autor,

correccions i revisions, disseny i maquetació, il·lustració, impressió, etc.

Aquest pressupost s'ha de tenir en compte durant tot el procés de publica-

ció, i cal registrar-ne també les possibles desviacions.

A partir del pressupost i de la previsió de vendes, el responsable editorial

i el comercial han de decidir el preu de venda al públic del llibre, tenint

en compte també els preus a l'ús de porductes similars al mercat i el públic

al qual s'adreça la publicació.

• Elaboració�del�pla�de�màrqueting. El responsable del departament de

màrqueting o el responsable editorial, juntament amb l'editor, planifiquen
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una sèrie d'accions per a la promoció de l'obra, que es duen a terme en la

fase de promoció i difusió.

1.3. Realització

• Redacció�i�lliurament�de�l'original. L'autor, traductor, compilador, etc.,

prepara l'original que se li ha encarregat, tenint en compte les directrius

i els terminis que li ha marcat l'editor, per lliurar-lo a l'editorial dins del

termini pactat i normalment estipulat al contracte.

• Control�i�revisió�dels�continguts�de�l'original. L'editor o el revisor de

continguts controlen que els originals lliurats s'adeqüin a l'encàrrec inicial

i que es garanteixi la qualitat i l'equilibri de l'obra (control de llacunes o

reiteracions, coherència en l'estructura, adequació al registre, etc.).

• Correcció�lingüística�o�traducció�dels�originals. El corrector lingüístic

s'encarrega de la correcció d'estil de l'obra, basant-se en la normativa gene-

ral de la llengua i en els criteris d'estil de l'editorial, recollits en el manual

d'estil. En el cas de certes obres tècniques, de divulgació, etc., el paper del

traductor s'inclouria en aquesta fase.

• Disseny�gràfic�de�l'obra. El dissenyador gràfic s'encarrega del disseny de

l'interior i de la coberta del llibre. Sovint es tracta només d'adaptar-lo

poc o molt a un disseny preestablert, comú a tota la col·lecció en què

s'inclourà l'obra en qüestió. Altres vegades, cal definir totalment el disseny,

segons els criteris editorials, l'aprofitament òptim del paper i les màqui-

nes d'impressió, l'efectivitat de lectura, etc. En el cas del format digital, el

procés és semblant: cal crear de nou o bé adaptar el disseny final del llibre,

en aquest cas tenint en compte quin és el format òptim per a la lectura

en dispositius electrònics.

• Muntatge�de�les�primeres�proves. El maquetista elabora la maqueta de

l'obra mitjançant un programa informàtic de maquetació, d'acord amb

les característiques del disseny que se li facilita i els criteris de correcció

generals i específics de l'editorial. El resultat és la impressió o el document

digital de les primeres proves, és a dir, la primera versió de la manera com

seran físicament les pàgines un cop impresa o acabada l'obra.

Si el llibre inclou materials multimèdia o interactius (per exemple, en el

cas de llibres digitals de divulgació que incloguin recursos audiovisuals o

activitats autoavaluatives), cal dur a terme tota una tasca de programació

perquè totes les opcions funcionin correctament. En aquest cas, seran els

programadors els qui hi introduiran també les correccions successives.

• Revisió�de�les�primeres�proves. El corrector comprova la coincidència de

les proves amb els originals, i en fa una revisió tipogràfica, és a dir, una

correcció atenent més aviat a qüestions visuals (partició de paraules a final
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de línia, errors de picatge, respecte de les jerarquies de títols i subtítols,

etc., utilització dels símbols i les tipografies correctes, etc.) que no pas es-

trictament lingüístiques, tot i que també hi ha de parar atenció.

L'autor també té dret a una revisió de les primeres proves, en les quals

podrà introduir petits canvis i corregir errors que li havien passat per alt

en la redacció dels originals.

Finalment, l'editor també sol fer-ne una revisió, per comprovar el compli-

ment dels requisits marcats en el plantejament de l'obra i, en general, la

correcció tant de continguts com lingüística i tipogràfica.

• Selecció�o�encàrrec�d'imatges,�il·lustracions�i�cartografia. Si l'obra ha

d'incloure elements gràfics, el documentalista o l'editor s'encarreguen de

la tria i la contractació de drets de reproducció de les fotografies amb els

bancs d'imatges, arxius fotogràfics, etc., o bé de l'encàrrec als fotògrafs pro-

fessionals. De la mateixa manera, l'editor o el tècnic de producció poden

encarregar les il·lustracions o la cartografia als il·lustradors i als cartògrafs,

sempre d'acord amb els criteris preestablerts d'adequació a la línia editori-

al, al tipus de públic a qui va adreçada l'obra, etc. És necessària també la

contractació corresponent de drets d'autor.

• Muntatge�de�les�segones�proves. L'editor recull i filtra les correccions de

l'autor, del revisor tipogràfic i les seves pròpies i les fa arribar al maquetista,

juntament –si és el cas– amb les fotografies, les il·lustracions o els mapes

que hagi triat o encarregat.

El maquetista introdueix les correccions i els elements gràfics i aca-

ba d'ajustar les pàgines, amb el resultat d'unes segones proves, que ja

s'adeqüen molt més a l'aparença que tindrà finalment l'obra.

• Revisió�de�les�segones�proves. El corrector tipogràfic i l'editor tornen a fer

la revisió pertinent de les proves, comproven que s'hi han introduït les cor-

reccions marcades a les primeres proves, i que les imatges, les il·lustracions

o els mapes s'han reproduït correctament i estan col·locats en el lloc cor-

responent.

• Muntatge�i�revisió�de�les�terceres�proves. L'editor torna a recollir i filtrar

les correccions i les facilita al maquetista, que les introdueix al document

i el torna a l'editor per a una revisió nova, que sol ser la darrera.

En aquest cas, el nombre de correccions acostuma a ser mínim, tot i que

de vegades, per circumstàncies concretes de l'obra, cal introduir-hi canvis

importants, la qual cosa genera l'elaboració de més proves.

Un cop es dóna per definitiva la versió de l'obra, el maquetista en revisa totes

les especificacions tècniques per a la impressió i l'enregistra en suport digital.

Si el resultat final ha de ser un llibre digital, l'enregistrament s'ha de fer en

el format o formats que l'editorial hagi triat, per a ser llegit en els dispositius
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corresponents. Naturalment, en aquest cas no hi haurà procés d'impressió ni

d'emmagatzematge, i la distribució es durà a terme per vies diferents de les del

llibre en paper.

1.4. Impressió, emmagatzematge i distribució

• Impressió,�enquadernació�i�acabats. El tècnic de producció s'encarrega

de la tria i la negociació amb la impremta, tenint en compte qüestions

com el tiratge, el tipus i cost del paper, el cost d'impressió o el calendari

de lliurament dels exemplars.

La decisió del tiratge (nombre d'exemplars que s'imprimeixen en l'edició)

es pren prèviament, d'acord amb els criteris de l'editor (que disposa d'una

previsió de vendes), el tècnic de producció (que calcula i negocia amb la

impremta el tiratge per optimitzar-ne els costos d'impressió) i de vegades,

també, amb el distribuïdor, que coneix el mercat i el volum de vendes que

han experimentat altres obres similars.

El tècnic de producció decideix el tipus d'enquadernació o relligat adequat

per a l'obra, i l'encarrega a l'enquadernador. Sovint és el mateix impres-

sor qui s'ocupa d'aquest encàrrec, i també del d'altres manipulacions, com

l'afegiment d'una faixa, el retractilat, etc.

• Emmagatzematge� i� distribució. El distribuïdor fa d'intermediari entre

l'editorial i els punts de venda al detall (llibreries, centres comercials, qui-

oscos, etc.). Assumeix l'emmagatzematge d'una part o de la pràctica tota-

litat dels exemplars impresos i negocia les condicions de venda i de devo-

lucions2 amb els detallistes. Així, doncs, ha de conèixer el volum potencial

de vendes en cada zona geogràfica i els diversos punts de venda al detall,

i la possibilitat de vendes que té cadascun.

• Venda�al�detall. La venda al detall del llibre en paper sol tenir lloc a les lli-

breries, però també es produeix per altres canals, força utilitzats. El llibre-

ter és un professional especialitzat, amb un coneixement ampli del món

editorial, les publicacions i els clients, i que per tant pot aconsellar i fer re-

comanacions al comprador. Les grans llibreries no poden oferir una aten-

ció tan especialitzada però sí que poden ajustar més els preus, atès el gran

volum de comanda que assumeixen.

La venda per Internet es produeix per mitjà del lloc web de l'editorial, de

les llibreries d'Internet o de la versió en línia de les llibreries que tenen

emplaçament físic. Altres vies de venda són els quioscos i subscripcions

i les grans superfícies, els primers amb un tipus de publicació creada o

adaptada expressament per a aquest canal, i els segons amb una oferta més

limitada i dirigida clarament a les supervendes.

Pel que fa al llibre electrònic, actualment es creen plataformes de baixada

de llibres digitals per Internet, on les editorials oferiran progressivament

els títols que tenen publicats en paper i els llançaments nous. El llibre di-

(2)Una particularitat del mercat
editorial és que les llibreries tenen
dret a retornar a les distribuïdores
o a les editorials els estocs que no
s'han venut, encara que la coman-
da fos en ferm i ja hagi estat factu-
rada i pagada. Aquest és un dels
principals problemes de la indús-
tria actual, ja que el nombre i el rit-
me de les devolucions augmenta
cada any (per la proliferació de tí-
tols publicats), amb les despeses
de transport i emmagatzematge
que això comporta.
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gital també es ven per mitjà dels webs de les llibreries i dels webs d'algunes

editorials.

1.5. Difusió i promoció

• Elaboració�de�catàlegs�i�altres�materials�de�presentació�o�publicitat�de

l'obra. El responsable de màrqueting coordina l'elaboració dels materials

de presentació o publicitat de l'obra (informació per al web, díptics o tríp-

tics amb explicacions i reproducció de pàgines del llibre, primer capítol

d'una novel·la, pòsters, punts de llibre, etc.). Per als materials de presenta-

ció sol col·laborar estretament amb l'editor, que és qui coneix el producte

en profunditat. Aquests materials s'exhibeixen o es reparteixen en llocs

on hi pot haver públic interessat (segons el tipus de publicació, fires literà-

ries, escoles, llibreries especialitzades, centres comercials, etc.). S'estudien

també canals nous de comunicació comercial, com ara les xarxes socials

o professionals a Internet.

• Organització�de�presentacions�públiques. El responsable de premsa o

el de màrqueting programen i organitzen les presentacions públiques de

l'obra i les sessions de signatura de llibres per part de l'autor. S'ocupen de

buscar el presentador, els ponents, l'espai on es durà a terme, d'informar

la premsa i fer propaganda de l'esdeveniment, etc.

• Participació�en�fires�i�salons�del�llibre. La participació en fires permet

a l'editorial donar a conèixer el seu catàleg (sobretot les novetats) tant en

l'àmbit nacional com en l'internacional. És una oportunitat de l'editorial

per a posar-se en contacte directe, d'una banda, amb el públic lector i, de

l'altra, amb les altres editorials i amb institucions relacionades amb el món

del llibre, la qual cosa li permet l'observació de l'activitat professional i el

plantejament de possibles accions conjuntes en benefici del sector.

• Enviament�d'informació�als�mitjans�de�comunicació. El responsable de

premsa o el de màrqueting elabora notes de premsa o envia exemplars de

l'obra a la premsa especialitzada, la ràdio i la televisió. Com és prou sabut,

una ressenya a la premsa o una referència a la ràdio o la televisió poden

comportar un augment de les vendes molt significatiu.

• Tasca�comercial�en�el�punt�de�venda. El representant comercial manté

una relació molt fluida amb les llibreries i altres punts de venda al detall

per a negociar aspectes com l'exposició del llibre a l'aparador o en punts

visibles de l'espai de venda, l'anunci per megafonia, la disposició de car-

tells, etc., i també les institucions a les quals pot interessar l'obra (escoles,

universitats, xarxes de biblioteques, administració, etc.).
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2. Els protagonistes del procés editorial

• Responsable� editorial. Directiu que pren decisions sobre els títols que

s'han de publicar, el plantejament de les col·leccions, el pla de publicaci-

ons, els plans de màrqueting i difusió, etc. També s'encarrega de supervisar

la gestió de l'empresa (personal, organització, etc.).

Segons les dimensions de l'empresa, pot ser el cap de l'editorial, el cap d'un

departament o d'una àrea, o pot coincidir amb l'editor. De fet, en alguns

casos també s'anomena editor, però no en el sentit del tècnic professional,

sinó més aviat en el d'empresari o gestor. És la figura que en anglès ano-

menem publisher.

• Responsable�comercial. Persona que es dedica a planificar i controlar les

diferents accions per promocionar el catàleg de l'editorial: visita a llibreri-

es, escoles, universitats, institucions, particulars, etc., amb la finalitat que

es recomanin, comprin o promocionin els llibres de l'editorial. Pot parti-

cipar o supervisar també el pla de màrqueting i la relació amb les empreses

distribuïdores. Igualment, pot ser des del cap d'una xarxa comercial àmplia

fins a l'únic membre del departament.

• Autor�o�creador. Persona que crea l'obra i en posseeix, per tant, la propi-

etat intel·lectual. És una figura central i que justifica tot el procés, però en

certa manera també s'ha d'adaptar als requeriments de l'editorial a l'hora

de redactar i lliurar els originals.

• Traductor. Professional que s'encarrega de la traducció de l'obra, tenint en

compte la matèria de què tracta, el to de l'autor, el públic a qui va adreçada

i el context en què s'ha de publicar. Així, a més de la traducció purament

lingüística, cal que adapti els aspectes que poden variar segons el lloc on

es publica l'obra. La traducció final ha de garantir la correcció lingüística

de l'original.

• Editor. Persona que s'ocupa de planificar, pressupostar, gestionar i contro-

lar totes les fases del procés editorial des del plantejament del projecte i

l'entrega dels originals fins al lliurament de l'obra a la impremta o al depar-

tament de producció. És l'encarregada de coordinar i controlar les tasques

dels diferents col·laboradors i, en definitiva, la responsable final del llibre.

• Lector�professional. Persona que s'encarrega de fer una valoració dels ori-

ginals. Ha de conèixer molt bé la temàtica i el gènere de l'obra, l'idioma

en què està escrita, la tendència i el catàleg de l'editorial i el context social

en què es publicaria. El resultat de la seva feina és l'informe de lectura, un

document que informa de tot allò que l'editorial necessita saber per a de-

terminar si el projecte és viable. Normalment cada editorial té el seu propi
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formulari per a informes de lectura, en el qual demana específicament tot

el que vol saber.

• Scout. Persona que, normalment, és un professional independent que co-

neix molt bé el sector editorial nacional i internacional i que treballa per

a certes editorials, a les quals proporciona informació sobre obres, autors,

tipus de publicacions, etc., que poden resultar un èxit editorial. Moltes ve-

gades la seva funció és observar a fons el mercat internacional i les capitals

més importants en l'àmbit de les publicacions, i avançar-se en la detecció

de les tendències del sector.

• Agent�literari. Persona que actua com a representant de l'autor i fa de me-

diadora amb l'editorial. La seva funció és aconseguir que l'autor represen-

tat publiqui en l'editorial més adequada per a ell, i negociar amb l'editorial

perquè les condicions siguin al màxim d'avantatjoses per a l'autor. Entre

altres coses s'ocupa de negociar la contractació dels drets d'autor i de su-

pervisar i gestionar el cobrament d'aquests drets.

• Tècnic�del�departament�de�drets�d'autor. Persona que, en les editorials de

certes dimensions que tenen un departament de drets d'autor, s'encarrega

de la negociació amb les agències literàries i els autors. Els tècnics poden

tenir diverses funcions i actuen com a interlocutors amb l'agència literària,

negocien la contractació de drets, redacten els contractes i s'ocupen de les

qüestions administratives i jurídiques que s'hi relacionen. També s'ocupen

de cedir o negociar drets de reproducció d'obres de l'editorial.

• Revisor�o�corrector�de�continguts. Persona que, en les publicacions que

requereixen el coneixement d'un especialista, s'encarrega de fer una lectu-

ra dels originals per detectar possibles errors o inadequacions en el contin-

gut de l'obra. És necessària, per exemple, en el cas de la traducció d'obres

molt tècniques, en què el traductor no té un coneixement tan especialitzat

de la matèria.

• Corrector�d'estil. Professional de la llengua que revisa el text (normalment

l'original o la traducció) per corregir-ne els possibles errors d'estil, gramati-

cals, sintàctics, lèxics o ortogràfics. També revisa la coherència i la cohesió

del text i l'adequació del to al lector potencial. Cal que conegui el manual

d'estil de l'editorial, document que, ateses les normes generals de la llen-

gua, explica per quines solucions lingüístiques opta l'editorial.

• Corrector� tipogràfic. Persona que sol ser també una professional de la

llengua (sovint els correctors poden fer tant correccions d'estil com tipo-

gràfiques) que revisa les proves d'impremta per corregir-ne els errors tipo-

gràfics i les possibles faltes d'ortografia o de transcripció.

• Dissenyador�gràfic. Persona que s'ocupa del disseny del llibre, tant de

l'interior com de l'exterior. Cal que el disseny presenti visualment els con-
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tinguts de l'obra de la millor manera possible, per la qual cosa determina

qüestions com el format, els tipus de lletra o l'aparença i la disposició dels

elements bàsics de la pàgina.

• Maquetista. Persona que, a partir del disseny preestablert, s'ocupa de mun-

tar les pàgines amb el text real en les primeres proves, i d'introduir-hi cor-

reccions i canvis en les proves successives. Un cop aprovada la maquetació

definitiva del llibre, en revisa totes les especificacions tècniques necessàri-

es per a la impressió del document, i l'enregistra en suport digital.

• Programador. Professional que coneix els llenguatges de programació per

crear materials multimèdia i interactius. És qui dóna forma a aquests ma-

terials a partir de les indicacions de l'editor, i qui hi introdueix les correc-

cions pertinents.

• Fotògraf. Professional a qui s'encarreguen les fotografies que s'han

d'incloure en l'obra. La seva feina està subjecta a drets d'autor, perquè es

tracta d'una tasca de creació.

• Il·lustrador. Persona que s'ocupa de les il·lustracions de l'obra. De la ma-

teixa manera que els fotògrafs, els il·lustradors fan una feina de creació;

per tant, negocien també els drets d'explotació de les seves il·lustracions

amb l'editorial.

• Cartògraf. Persona que s'encarrega de crear la cartografia que s'ha

d'incloure a l'obra.

• Documentalista. Persona que s'ocupa de la recerca d'imatges per al llibre,

contractant-les amb els bancs d'imatges o arxius fotogràfics, o bé encar-

regant-les a fotògrafs professionals. Si l'editorial disposa d'un arxiu foto-

gràfic, s'encarrega de gestionar-lo. Per a certs tipus de publicacions, hi ha

també documentalistes que s'ocupen de comprovar la correcció de certes

dades del contingut de l'obra.

• Responsable�de�màrqueting. Persona que s'encarrega de dissenyar, plani-

ficar i executar el pla de màrqueting per a la promoció de les obres publica-

des per l'editorial. Preveu per a cada obra una sèrie d'accions i de productes

(presentacions, catàlegs, peces de marxandatge, etc.) que en promocionin

el llançament al mercat.

• Responsable�de�premsa�o�comunicació. Persona que s'ocupa de coor-

dinar les relacions amb els mitjans de comunicació. La seva tasca és la

difusió de les publicacions de l'editorial i de les activitats que programi.

S'encarrega d'elaborar notes i comunicats, de fer arribar exemplars de les

publicacions als mitjans, d'organitzar presentacions, etc.
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• Tècnic� de� producció. Persona que té la tasca de coordinar la impres-

sió, enquadernació i altres manipulacions del llibre amb l'impressor,

l'enquadernador i altres tècnics. És qui s'encarrega del pressupost

d'impressió del llibre, de la compra i gestió del paper (tot i que de vegades

se n'encarrega directament l'impressor) i de tot el procés posterior a la re-

alització del llibre fins a l'entrega dels exemplars al distribuïdor.

• Impressor. Professional de les arts gràfiques que disposa de la maquinària i

els materials necessaris per a la impressió de l'obra. Negocia amb l'editorial

els costos d'impressió tenint en compte el tiratge de l'obra, el tipus de pa-

per, les tintes, etc. Sovint ofereix un servei integrat d'impressió, plegatge,

enquadernació, guillotina i altres manipulacions, de manera que lliura el

llibre acabat a l'editorial o al distribuïdor.

• Enquadernador�. S'ocupa de plegar, enquadernar i guillotinar els exem-

plars de l'obra. El resultat és el producte acabat: el llibre en l'aparença de-

finitiva.

• Distribuïdor�o�majorista. Persona que s'encarrega de la venda al major

dels exemplars de l'obra. Emmagatzema i distribueix els exemplars als

punts de venda al detall (llibreries, quioscos, etc.), amb els quals negocia

les condicions de venda i de devolució d'exemplars no venuts. Cal que

conegui bé el mercat potencial en cada zona geogràfica, els diversos punts

de venda al detall, i la possibilitat de vendes que té cadascun.

• Representant�comercial. Persona que duu a la pràctica la política comerci-

al de l'empresa. La seva tasca és promocionar les publicacions de l'editorial

en aquells llocs on poden tenir interès i possibilitat de vendes (punts de

venda, centres d'ensenyament, institucions, etc.). Ha de conèixer molt bé

el fons editorial i els llocs que visita, per oferir-los les publicacions més

adequades. També s'ocupa de resoldre o transmetre els problemes que po-

den sorgir en la distribució de comandes anteriors.

• Llibreter�o�detallista. Persona que s'ocupa de la venda al detall i que té el

contacte directe amb el públic lector. Coneix a fons els fons de les editorials

amb qui treballa, el mateix fons de la llibreria i els clients que visiten la seva

botiga. Ofereix una atenció personalitzada i especialitzada al comprador,

i s'encarrega d'atendre comandes, d'aconsellar en la tria de títols, etc.
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món editorial des d'una òptica bàsicament empresarial.

Polo Pujadas, Magda (2007). Creación y gestión de proyectos editoriales. Cuenca [etc.]: Edi-
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