
El sector editorial
 
Marià Marín Torné
 
PID_00152119



CC-BY-NC-ND • PID_00152119 El sector editorial

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los,
distribuir-los i transmetre'ls públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat
Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca


CC-BY-NC-ND • PID_00152119 El sector editorial

Índex

 
Trets definitoris d'una indústria cultural.......................................... 5

 
1. Catalunya, potència editorial......................................................... 9

1.1. Barcelona-Catalunya, potència cultural i editorial ..................... 9

1.2. L'estructura empresarial de les editorials .................................... 10

1.3. La capacitat productiva ............................................................... 12

1.4. La capacitat de negoci: els mercats interior i exterior l'any

2008 ............................................................................................. 14

1.4.1. El mercat interior ........................................................... 14

1.4.2. El mercat exterior .......................................................... 16

1.5. El llibre en català ........................................................................ 17

1.5.1. Algunes dificultats de visibilitat .................................... 18

1.5.2. Els hàbits de consum ..................................................... 19

1.5.3. Els canals de venda ....................................................... 20

1.5.4. A tall de conclusió ......................................................... 20

 
2. Alguns reptes....................................................................................... 22

 
Bibliografia................................................................................................. 25





CC-BY-NC-ND • PID_00152119 5 El sector editorial

Introducció

Nascut per a atendre la necessitat i la voluntat del fet lector, el món del llibre

navega entre les aigües de l'economia i la cultura, i per bé que va més enllà

dels processos estrictament econòmics, reuneix tots els trets que el defineixen

com a sector industrial diferenciat. Vegem-ne els traços bàsics i la seva realitat

a Catalunya.

Pregunta:�indústria�o�cultura?

Qualsevol sector, des d'un punt de vista industrial, econòmic, es defineix per la

cadena de valor en què s'estructura i per la seva inserció en el mercat. El pas des

de la creació estricta fins a gaudir-ne (en aquest cas el consum per a la lectura)

es fa mitjançant l'anomenada cadena de valor, és a dir, el procés necessari per

a satisfer aquesta necessitat o desig: cal convertir la creació, abstracta, en un

producte concret, fabricat. Llavors cal distribuir-lo, promocionar-lo i servir-lo

o vendre'l.

Cadascuna d'aquestes fases té les seves complexitats, les seves pròpies indus-

tries i tècniques de mercat. I totes s'interrelacionen perquè han de combinar

l'atenció al producte, tant si és de necessitat com d'utilitat o de pura creació,

amb l'atenció als segments o targets de públic: acadèmics, professionals, con-

sumidors de lleure, diletants de cultura, etc.

Així, doncs, la radiografia d'un sector econòmic recollirà la seva estructura

empresarial, la capacitat productiva i la capacitat de negoci (la capacitat de

posar en relació l'oferta i la demanda de productes i de serveis, en aquest cas

editorials).

Fixem-nos que ens referim tothora a valors sectorials, d'organització i

d'economia, no pas a valors culturals ni socials. Aquests, però, són tan essen-

cials en el món editorial, que no solament l'expliquen sinó que són segura-

ment allò que el diferencia més d'altres sectors econòmics i, consegüentment,

allò que el defineix millor. Ens hem d'ubicar, doncs, en una visió clarament

d'indústries culturals. És fonamental per a entendre'l.

En primer lloc cal emmarcar la indústria editorial en el sector econòmic en què

s'agrupa i s'estudia, és a dir, el de la indústria de l'edició (publishing industry),

el qual inclou tres subsectors:

• Premsa i publicacions periòdiques (69% del total).

• Llibres (25%).

• Directoris i bases de dades (6%).
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Una ullada a les xifres macroeconòmiques d'aquesta indústria a la Unió Euro-

pea ens en palesa la importància:

• 0,5% del PIB (producte interior brut). El PIB del tot el sector cultural és del

3%, el químic és del 2,3% i l'immobiliari, del 2,1%.

• 121 bilions d'euros en l'output anual (terme macroeconòmic que designa

el valor de tots els béns i serveis produïts en una entitat econòmica).

• 43 bilions d'euros del VAB (terme macroeconòmic que significa 'valor afe-

git brut', és a dir, els valors addicionals que s'afegeix als béns i serveis en

ser transformats en el procés productiu).

• 750.000 llocs de treball en 50.000 companyies, moltes de les quals són

petites i mitjanes empreses (treballadors en el conjunt del sector cultural:

5.000.000, el 3,1% de la població activa).

Resposta:�indústries�culturals

L'anàlisi de la cultura com a realitat econòmica és relativament recent ar-

reu del món, encara més en el nostre país, però a hores d'ara disposem

d'aproximacions prou rigoroses.

El que podem anomenar sector cultural és un conjunt força heterogeni

d'activitats i la seva realitat econòmica resulta igual de diversa. La definició de

cultura ja és, per se, prou complexa per a lligar-hi la definició d'economia, que

no fa pas curt. Amb tot, fem-ne un intent.

La cultura, més enllà dels discursos estructurats que afavoreixen el desenvo-

lupament personal i aporten cohesió social, és un agent econòmic poderós i

evident, perquè disposa d'indústries pròpies, perquè crea llocs de treball, per-

què genera consum i perquè afecta altres sectors econòmics, com el turístic.

D'altra banda, és una eina fonamental de les comunitats a l'hora de projectar-

se internacionalment, ja que sempre serà més ben valorat un país amb potèn-

cia cultural. Finalment, la cultura té afectacions transversals, per exemple en

la configuració de valors i actituds que determinen les maneres de fer de les

col·lectivitats, però també de les empreses i de les seves polítiques referides a

la innovació i la creativitat, factors que acaben modificant les estructures pro-

ductives i els hàbits de consum en els mercats. D'això, entre altres qüestions,

tracta la neuroeconomia, disciplina en alça més en les facultats de medicina i

d'economia que no pas en les d'humanitats.

El Congrés Internacional d'Economia i Cultura (Barcelona, 2009), organitzat

per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, ha rei-

vindicat que la relació cultura-economia supera la visió d'"economia al servei

de la cultura" o de "cultura al servei del desenvolupament econòmic", per anar

més enllà, i definir una realitat més complexa i interrelacionada: "En una so-
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cietat on els intangibles i les persones adquireixen més i més rellevància, la

distància entre el món de l'economia i l'empresa, per un costat, i la cultura,

per l'altre, s'escurça." De fet, l'eix bàsic del congrés ha estat demostrar que, en

la societat del coneixement, la cultura és un sector estratègic de futur per a les

empreses i per a la societat.

Hi ha altres factors que donen rellevància empresarial, econòmica i cultural

al món de la creació. I potser el primer és l'increment del consum en cultura,

independentment del suport físic i del canal de distribució i de venda dels

productes comprats/consumits. I el segon segurament és, si més no en les so-

cietats occidentals, la intervenció del sector públic, tant pel que fa a les regu-

lacions i normatives com pel que fa al finançament de la cultura.

Cal fer remarca que, per exemple, i pel que fa a l'ocupació, l'impacte de la cultu-

ra salta les anomenades indústries culturals. Així, l'Oficina Europea d'Estadística

(Eurostat) inclou en el sector cultural les dites feines culturals, és a dir, les ac-

tivitats professionals amb una dimensió cultural (artistes, escriptors, arquitec-

tes, etc.) independentment de l'activitat principal de l'empresa, que no s'ha

pas de dedicar a la cultura. Així mateix, hi compta les feines "no culturals"

però necessàries per al funcionament de la indústria cultural (administratius,

economistes, gestors, etc.).

En aquest mòdul, treballarem en un sentit més estricte, en el de les indústries

de la cultura, aquelles que es relacionen amb l'àmbit mercantil de la produc-

ció i la distribució cultural, superen l'àmbit artesanal o d'obra única (arts visu-

als, arts escèniques) i fan servir mitjans industrials de fabricació i reproducció

(llibre, música, audiovisual). Des de la invenció de la impremta, el llibre, a

diferència d'altres àmbits de la cultura, té una consideració històrica de sector

empresarial i econòmic.

Davant d'aquestes dades, se'ns plantegen un seguit de preguntes:

1) Quins tipus d'empreses hi ha en el sector editorial? Són grans, mitjanes o

petites? Influeixen en les economies nacionals? Tenen rellevància interna-

cional? Els editors, només fan llibres? Els distribuïdors, només carretegen

llibres? Els llibreters, només venen llibres?

2) Produir (editar i imprimir), distribuir i vendre: una logística necessària i un

maldecap econòmic. Qui ho controla, l'editor, el distribuïdor o el punt de

venda? Política comercial: un combat de màrqueting contra cultura? Què

hi tenen a dir els mercats captius i la literatura?

3) Les TIC, dinamiten el model econòmic del sector? Alteren també els hàbits

de lectura? Què passa amb la propietat intel·lectual?
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1. Catalunya, potència editorial

El sector editorial és, per tradició i volum de negoci, un dels actius més im-

portants de la cultura i de l'economia de Catalunya, lidera, a més, el mercat

a l'Estat espanyol i Llatinoamèrica, i situa internacionalment les seves empre-

ses. Aquesta potència va fer que el 2007 la cultura catalana fos la convidada

d'honor a la Fira del Llibre de Frankfurt, la fira de negoci del llibre (de compra

i de venda de drets) més important del món.

1.1. Barcelona-Catalunya, potència cultural i editorial

Quatre dades per a situar l'edició catalana en el mapa del món:

• Catalunya és una potència internacional. En el rànquing mundial de

l'edició, Planeta, primer grup editorial català, és entre els tretze primers,

amb una facturació de prop de mil milions d'euros el 2007. Amb la compra

el 2008 del grup Editis, Planeta es pot situar entre els deu primers.

• El llibre té el predomini en l'exportació cultural a casa nostra: representa

el 70% de les exportacions de béns culturals de Catalunya.

• El llibre és el segon sector cultural en l'aportació de riquesa. Després de

l'audiovisual, és el sector amb més VAB, amb 507 milions d'euros, prop del

0,5% del VAB total de Catalunya –el sector agrupat del paper, edició i arts

gràfiques s'enfila al 2,15% del VAB total.

• Barcelona domina l'edició espanyola i llatinoamericana. El 35,7% de les

empreses editorials agremiades de l'Estat són catalanes. La seva producció

Referència bibliogràfica

Totes les dades recollides en
quadres i gràfics d'aquest
apartat s'han extret dels in-
formes següents:
Informe de comercio interior del
libro en España 2008.
Comercio exterior del libro
2008.
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concentra el 45% del total a l'Estat, amb una facturació (quota de mercat)

de més del 50% del total. Dades del mercat interior del 2008.

1.2. L'estructura empresarial de les editorials

El sector del llibre s'estructura en subsectors: l'edició de llibres, la distribució i

el canal de venda, especialment, les llibreries. Hi afegirem, com a sector subsi-

diari, les arts gràfiques, el qual forma part de la Cambra del Llibre, i els inter-

mediaris, bàsicament les agències literàries.

D'aquests subsectors, el més important és el de l'edició, no solament perquè

és el responsable i el decisor de la producció, sinó per la generació de negoci

i ocupació.

1)�Fortaleses�i�febleses�del�sector�del�llibre�a�Catalunya

• Estructures industrials fortes: empreses líders, associacions corporatives re-

presentatives i actives, independència respecte del sector públic, bagatge

cultural acumulat.

• Gravitació en els mercats exteriors. Bona part del negoci del conjunt del

sector es fonamenta en el comerç exterior, especialment Llatinoamèrica i,

des de fa uns anys, en puixança, la Unió Europea.

• Bona oferta pel que fa a gèneres, especialment la narrativa, i, a l'altra banda

de la balança, poc pes en el llibre tècnic i científic.

• Baix nivell de lectura de la població, tot i que ha crescut els darrers anys.

Problemes de competitivitat de la xarxa de llibreries.

• Sistema de distribució amb problemes evidents d'eficiència. Nivell de ro-

tació a llibreries massa elevat.

• Amenaces directes a la quota de facturació: aparició dels llibres digitals

(e-books) i, en el món educatiu, de les pissarres electròniques.

2)�La�mida�de�les�empreses

La major part de les empreses editorials catalanes són petites i cap no arriba a

la consideració de "molt gran" (facturació de més de 60 milions d'euros, amb

l'excepció de Planeta si en considerem la totalitat del grup). Els deu grups més

importants facturen més de 1.700 milions d'euros.
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Trams de facturació 2005 2006 2007 2008 %

Grans: més de 18 M € 16 16 18 19 6,2

Mitjanes: de 2,4 6 a 18 M € 54 52 48 50 16,4

Petites: fins a 2,4 M € 190 210 230 237 77,5

Total 260 278 296 306 100,0

De les tres-centes sis empreses editorials associades al Gremi d'Editors de Ca-

talunya (amb seu social a Catalunya) i a l'Associació d'Editors en Llengua Ca-

talana (la major part de Catalunya), un 25% tenen més de trenta-cinc anys

i gairebé una tercera part van iniciar l'activitat en la dècada de 1990. Cal des-

tacar Publicacions de l'Abadia de Montserrat, l'editorial més antiga d'Europa,

amb més de cinc-cents anys d'activitat editorial continuada.

3)�La�integració�empresarial

Un 28,1% de les editorials catalanes estan integrades en algun grup editorial.

Empreses que formen part de multinacionals: Círculo de Lectores, Random

House Mondadori, Plaza & Janés (Bertelsmann), Salvat, Hachette i Anaya (La-

gardère). De capital espanyol: Océano, Zeta i RBA.

4)�L'ocupació

El nombre de treballadors en nòmina és de 6.336, i es fa palesa una disminució

significativa fins a arribar a nivells de cinc anys enrere.

Ocupació 2005 2006 2007 2008

Treballadors 6.393 6.541 6.606 6.336

Mitjana per empresa 25 24 22 21

El 88,6% de les empreses agremiades han contractat col·laboradors externs, la

qual cosa significa una baixada inapreciable de la mitjana històrica.
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1.3. La capacitat productiva

Una primera dada: la producció editorial s'adreça a un mercat que es caracte-

ritza pel fet de tenir una població lectora baixa (56% sobre el total de la pobla-

ció més gran de catorze anys), un índex força per sota de la mitjana europea

(71%), segons el darrer Eurobaròmetre del 2006. Cal tenir en compte, però,

que els anys vuitanta llegia menys de la meitat de la població.

I una segona dada: com que els mercats editorials són lingüístics, el mercat

català és doble. Catalunya produeix per a ella mateixa, però també per a tot

l'Estat i per a l'Amèrica Llatina, on ven drets, edicions i excedents. El mercat

català és petit per demografia, si hem d'atendre a les economies d'escala que

s'imposen arreu del món. Així mateix, el mercat de l'Estat espanyol, tot i que

té una població extensa, té uns índexs de lectura baixos.

D'això se n'extreu que Catalunya "pateix" de sobrepoducció pels lectors que té,

tot i que aquesta dada és discutida per diversos agents, i no solament perquè

l'índex de lectors pot créixer, que de marge en té prou.

Podem classificar l'estructura productiva del llibre segons els públics captius i

el mercat obert generalista:

• Nombre�de�títols. El 2008 s'han publicat 32.741 títols a tot l'Estat (+5,3%),

dels quals 8.507 són en català (decrement del 0,4% respecte del 2007).

Els títols en català representen un 26,0% del total, un punt i mig menys

que el 2007. La pèrdua de pes percentual és pel fet que els llibres en castellà

han crescut més que els llibres en català: del 2004 al 2008 els títols totals

han augmentat d'un 11,9% mentre que els catalans només ho han fet d'un

6,1%.
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• Exemplars�i�tiratges. El nombre d'exemplars també ha crescut, d'un 8,5%,

fins a 194,98 milions. En català, 25,45 milions, el 13,1% del total.

El tiratge mitjà per títol és de 5.955 exemplars, i significa un creixement

d'un 3,0%. Pel que fa al llibre en català, però, la mitjana baixa quasi quatre

punts i se situa en 2.992 exemplars.

• Gèneres. A escala estatal, la ficció és el gènere estrella: puja amb con-

tundència, justifica el negoci, la producció i el màrqueting. Cal destacar,

també, la puixança del llibre pràctic, molt lluny, però, del pes de la litera-

tura en conjunt.

L'altre gènere –més aviat hauríem de dir "públic"– que s'ha de remarcar és

l'infantil, que tot i retrocedir, es manté el segon en importància.

Pel que fa a la producció en català, s'observen algunes variacions signifi-

catives, encara més si excloem el llibre de text, que té un mercat captiu

enorme i unes regulacions específiques. Els títols més editats van ser els

següents:

– Text no universitari: 39,1%.

– Literatura infantil i juvenil: 25,0%.

– Literatura: 13,9% (amb un descens continuat els darrers anys).

  2006 2007 2008

  Total Català Cat./
Total

Total Català Cat./
Total

Total Català Cat./Total

Total 31.131 8.882 28,5 31.097 8.544 27,5 32.741 8.507 26,0

Literatura 8.092 1.511 18,7 7.398 1.271 17,2 8.203 1.184 14,4

Novel·la 6.859 1.054 15,4 5.677 889 15,7 6.856 792 11,5

Poesia,�teatre 491 202 41,1 192 107 55,6 215 163 75,9

D'altres 742 255 34,4 1.529 275 18,0 1.131 229 20,2

Infantil�i�juvenil 5.184 2.209 42,6 5.031 2.151 42,8 4.541 2.131 46,9

Text�no�universitari 6.407 3.236 50,5 5.932 3.231 54,5 5.166 3.327 64,4

Científic,�tècnic�i�universitari 2.961 473 16,0 2.644 419 15,8 3.017 357 11,8
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  2006 2007 2008

  Total Català Cat./
Total

Total Català Cat./
Total

Total Català Cat./Total

Ciències�socials�i�humanitats 2.409 368 15,3 3.776 512 13,6 3.693 564 15,3

Llibres�pràctics 1.712 340 19,8 1.730 325 18,8 2.511 366 14,6

Divulgació�general 2.153 404 18,8 1.920 375 19,5 1.989 298 15,0

Diccionaris�i�enciclopèdies 484 170 35,2 692 170 24,6 934 134 14,4

Còmics 1.142 48 4,2 1.359 26 1,9 1.623 60 3,7

D'altres 587 122 20,8 614 64 43,7 1.065 87 8,2

• Títols�vius. Un dels senyals del bon funcionament d'un mercat és el nom-

bre de títols vius que es mantenen en catàleg. L'any 2008 se n'han comp-

tat 166.437 a tot l'Estat, dels quals 56.442 són en català. Els títols vius te-

nen creixements interanuals en tots dos idiomes (l'any 2004 n'hi havia

129.071, dels quals 46.435 eren en català).

1.4. La capacitat de negoci: els mercats interior i exterior l'any

2008

1.4.1. El mercat interior

Ja hem dit que la producció editorial catalana s'adreça al mercat català i es-

panyol i, dins de Catalunya, en tots dos idiomes. La facturació per venda de

llibres en el mercat interior ha reculat lleugerament, un 2,3%, i ha passat dels

1.662,57 milions d'euros de l'any 2007 als 1.623,84 milions d'euros del 2008,

el 50,96% de la facturació espanyola. En català, la facturació s'enfila a 255,56

milions d'euros, un 1% més que l'any anterior.

Si prenem l'any 2004 com a base, tots dos idiomes pugen:

Total En catalàAny

M€ % incr./
2004

%
incr.

interanual

M€ % incr./
2004

% incr.
interanual

Català/
Total

2004 1.555,70   11,0 235,12   17,7 15,1

2005 1.569,31 0,9 0,9 235,62 0,2 0,2 15,0

2006 1.603,22 3,1 2,2 245,59 4,5 4,2 15,3

2007 1.662,57 6,9 3,7 253,15 7,7 3,1 15,2

2008 1.623,84 4,4 -2,3 255,56 8,7 1,0 15,7
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Per veure qui remena les cireres del pastís editorial, fixem-nos com, a tot l'Estat,

les grans empreses, que només són el 4,4% de l'univers, facturen un 66,6%

del total.

Un indicador de negoci i de creativitat és el que recull el cost de drets d'autor,

que el 2008 va representar un 7,1% de la facturació total, concretament 114,60

milions d'euros, poc més de la meitat esmerçats en autors espanyols.

Facturació per matèries

La literatura és, de sempre, la matèria que aporta més facturació i, sobretot,

l'única que creix: 566,79 milions d'euros, un 34,9% de la facturació total.

Matèries amb percentatges destacats:

• Text no universitari, amb 223,02 milions d'euros, un 13,7% del total.

• Divulgació general, amb 193,71 milions d'euros, l'11,9% del total.

• Infantil i juvenil, amb 180,13 milions d'euros, l'11,1% del total.

Tant divulgació general, com infantil i juvenil i ciències socials i humanitats

han experimentat uns retrocessos destacables.

Pel que fa a la facturació per matèries en català, les conclusions principals són

les següents:

• El llibre escolar representa el 47,5% del total facturat: 121,34 milions

d'euros.

• El segueix el llibre infantil i juvenil, el qual, amb 42,88 milions d'euros,

representa el 17,7% de la facturació.

• L'altra gran matèria aportadora de recursos és la literatura, amb el 15,8%

de la facturació total i unes vendes de 40,30 milions d'euros.

• Tret del text no universitari, les ciències socials i humanitats, i els diccio-

naris i enciclopèdies, la resta de matèries ha reculat.

Preu dels llibres i canals de comercialització

El preu mitjà per exemplar venut s'ha mantingut el 2008: ha estat de 12,45

euros, una alça inapreciable d'un 0,1% respecte de l'any 2007.

Les llibreries i les cadenes de llibreries continuen essent el canal principal de

venda de llibres i fins i tot han millorat respecte de l'any anterior, de manera

que han passat d'una quota de mercat del 38,8% al 40,5% registrat el 2008

(llibreries: 25,9%; cadenes de llibreries: 14,6%).
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La venda a crèdit i la venda telefònica perden més de dos punts i se situen en

el 15,8%. Tot seguit hi ha els quioscos, amb un 12,6%, i els hipermercats, que

conserven un 9,5% de quota.

1.4.2. El mercat exterior

Barcelona, i per extensió Catalunya, ha estat tradicionalment el líder a escala

estatal en exportacions a l'Amèrica Llatina, on ha instal·lat, amb el temps, seus

i filials. Aquest salt qualitatiu és el que segurament ha estat més decisiu a l'hora

de permetre crear grups editorials grans.

En els darrers anys el pes exportador s'ha equilibrat força amb la Unió Euro-

pea, on el treball de dècades en fires de negoci comença a donar fruit i on

la literatura ha fet de cap de llança per a la penetració en diversos països. La

multiplicació de les traduccions ho demostra:

Traduccions del català 2002 2003 2004 2005 2006

Castellà 358 394 385 385 394

Alemany 3 3 4 5 12

Francès 8 13 11 9 17

Anglès 30 19 23 36 24

D'altres 48 55 37 54 70

Multilingües 31 47 53 89 102

Total 478 531 513 578 619

L'"efecte Frankfurt" es comença a notar també però encara no disposem de

dades tancades per a certificar el salt en el nombre de traduccions i, sobretot,

de les vendes que ja demostren títols particulars.

El mercat exterior no és solament important pel que té d'engrandiment del

negoci, ni pel prestigi internacional que atorga. Ho és també perquè el llibre

concentra el 70% del total de les exportacions de béns culturals de Catalunya i

el 60% a Espanya. Qualsevol altre sector cultural queda enrere. Dit altrament:

quan parlem d'indústries culturals, a l'exterior som coneguts, sobretot, pels

llibres.

Així, no és pas estrany que la internacionalització sigui condició sine qua non

de bona part dels editors catalans, també dels petits: l'exportació i la presència

en mercats forans és una part substancial del global del negoci i així s'entén

la presència proporcionalment elevada en fires de negoci internacionals (Lon-

dres, Bolonya, Frankfurt, Bogotà, Guadalajara, Buenos Aires, etc.).
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Les dades publicades recentment sobre el comerç exterior del llibre a Espanya

el 2008 són dures: si bé els dos exercicis anteriors ja ho feien entreveure, el

2008 ha estat un any de decreixement. Els analistes subratllen la profunditat

i l'extensió de la crisi i, el que és pitjor, les prospectives indiquen tendències

a l'empitjorament dels fluxos econòmics, tant en zones avançades o de nego-

cis consolidats (l'Amèrica Llatina, destinació natural de l'exportació, ha patit

durament la crisi), com en països emergents, zones precisament on els editors

espanyols i catalans aconseguien darrerament bons resultats. La fortalesa de

l'euro respecte del dòlar ha afegit greuges a les dificultats exportadores. Només

la Xina ha estat una excepció.

Dades clau:

• Facturació en exportació de producte editorial i producte gràfic: 545.982

milers d'euros, un 1,61% menys que l'any anterior. El producte editorial

ha passat de 364.525 milers d'euros el 2007 a 350.797 el 2008, és a dir, un

3,77% menys.

• Per països, el sector editorial ha reculat a la Unió Europea de més de nou

punts, a Amèrica de quasi un punt i només ha pujat a l'Àfrica, Àsia i Oce-

ania.

• El saldo comercial del sector del llibre continua essent positiu i se situa

prop de 300 milions d'euros.

Zones Milers d'euros %

Unió Europea 124.012 35,4

Iberoamèrica 200.945 57,3

Amèrica del Nord 15.585 4,4

Resta d'Europa 3.556 1,0

Àfrica 3.558 1,0

Àsia 2.442 0,7

Oceania 698 0,2

Total 350.796 100,0

1.5. El llibre en català

Hem vist algunes dades sobre les empreses que editen en català, la seva pro-

ducció i la seva facturació. Fem ara un cop d'ull al sector de l'edició en català

i a les seves problemàtiques.

En l'àmbit empresarial, l'edició en català presenta tres escales:

• Editorials grans: Grup 62 es posiciona com el gran grup editor en català

des que el 2006 Grupo Planeta i Grup Enciclopèdia Catalana van entrar
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en la propietat del grup en parts iguals. Amb la compra, es van afegir als

segells del Grup 62 (Edicions 62, Empúries, Selecta) els segells en català

de Planeta (Columna, Planeta, Destino, Timun Mas) i els d'Enciclopèdia

(Edicions Proa, Pòrtic, Mina i La Galera).

• Editorials mitjanes: empreses de trajectòria consolidada, de referència i

amb una gran dosi de prestigi, sia per la descoberta de talent i cura de les

edicions (Quaderns Crema, La Campana, Edicions de 1984), sia pel seu

caràcter especialitzat i cultural (Publicacions de l'Abadia de Montserrat,

Cruïlla).

En aquest grup és interessant d'assenyalar el fenomen creixent d'editorials

de fora de Barcelona que han anat prenent embranzida empresarial, han

constituït fons de catàlegs i han creat segments de públic que fonamen-

talment només atenen elles (Angle, Arola, Cossetània, Pagès Editors, Bro-

mera).

Finalment, s'ha de tenir en compte els segells en català de grans grups en

castellà, com La Magrana (Grupo RBA) o Rosa dels Vents (Grupo Random

House Mondadori).

• Editorials petites: són la majoria. Es caracteritzen pel fet de basar-se en es-

tructures mínimes, sovint unipersonals, i per la diversitat i heterogeneïtat

de temàtiques i de públics als quals serveixen. Per a aquest segment, és

decisiu incorporar els ajuts públics en els comptes de resultats.

1.5.1. Algunes dificultats de visibilitat

Per dir-ho ras i curt: resulta paradoxal segons com es miri. D'una banda, el

nivell de producció i la varietat d'oferta (de temàtica i d'incorporació d'altres

llengües, per exemple) la situen molt per sobre d'altres realitats lingüístiques

i territorials semblants a la nostra per demografia o parlants, fins i tot en un

nivell superior al de països més grans. D'altra banda, comparada amb els nos-

tres veïns, Espanya i França, resulta clarament minoritzada.

Els motius principals, raons històriques al marge, són els següents:

• La competència en un sol mercat que comporta tenir un sistema dual

lingüístic (el castellà exerceix una pressió sobre el català sense cap relació

de mida i el situa en un pla de desigualtat manifest).

• La fragmentació del mercat lingüístic en territoris autònoms i nacionals

diversos, amb administracions distintes i, en el cas de Catalunya, per dir-

ne l'epicentre, amb competències plenes en l'àmbit cultural però deficità-

ries en altres àmbits polítics, com ara el fiscal, necessaris per a una acció

cultural pública completa.
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Aquesta doble causalitat tendeix a escanyar el mercat català en el seu propi

territori i li dóna rang d'invisibilitat en els mercats exteriors, essencials per a

completar els comptes de resultats.

Els fets són més complexos que no pas sembla. Es pot argumentar també que

l'edició simultània de llibres en totes dues llengües és una bona opció estratè-

gica, ja que, com que el castellà dóna prou economia d'escala, es fa més viable

l'edició sòlida en català. Així, la presència de multinacionals reforçaria i retro-

alimentaria aquest cercle virtuós. A més, que Barcelona faci de cap de pont

amb l'Amèrica Llatina la converteix en centre relacional de negocis pel que

fa a la compra i venda de drets d'edició. Aquesta realitat, i el fet de necessitar

mercats més grans que el propi, explica la gran quantitat de missions comer-

cials que es fan cada any, la presència col·lectiva dels editors catalans a les fires

internacionals més rellevants i el fet que Catalunya o la cultura catalana hagin

estat convidades d'honor en aquests esdeveniments. El cas més paradigmàtic

ha estat del de Frankfurt 2007.

1.5.2. Els hàbits de consum

A grans trets, el llibre en català es manté en un terç dels títols produïts i dels

títols venuts a Catalunya, però pel que fa a la lectura, només un 20% dels

lectors declara que té el català com a llengua de lectura habitual i un 56%,

com a llengua ocasional.

Una part d'aquest hàbit s'explica per l'oferta escassa (en correcció cada any)

de determinats gèneres i per la poca visibilitat del llibre en català en els punts

de venda davant d'una sobreoferta en castellà. La desigualtat oferta-consum

la palesen les dades de facturació: allà on hi ha oferta (literatura infantil, per

exemple), el consum és alt, fins i tot per sobre del castellà.

Ara bé, el factor "distorsionador" principal és el llibre escolar. Amb un públic

captiu, reglat, i que fa servir el català com a llengua vehicular, s'enduu el 47,5%

de la xifra de negoci. El sector n'és conscient i, en aquest sentit, es pot afirmar

que és extremadament dependent del llibre de text (literatura d'adults: 15%;

literatura infantil i juvenil: 17,7%).

És per això que les accions de promoció i dinamització són essencials, per a les

empreses i per a l'Administració pública. En són un bon exemple el seguit de

fires de públic escampades arreu del territori, que toquen diverses temàtiques i

s'adrecen a interessos i targets de població ben diversos: destaquem-ne la diada

de Sant Jordi, absolutament única i especial, la Setmana del Llibre en Català,

el Saló Internacional del Còmic, el Saló del Manga o la Fira del Llibre Vell i

d'Ocasió de Barcelona, la més antiga d'Europa en la seva tipologia.
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1.5.3. Els canals de venda

És molt significatiu l'estudi dels canals de venda pel que fa al llibre en gene-

ral i al llibre en català en particular. Catalunya disposa d'una de les xarxes

(en sentit de nombre, diversitat i ubicació territorial) més extenses d'Europa.

Aquest fet sol ja la converteix en un bé cultural de primera magnitud pel que

té d'equipament d'accessibilitat cultural primordial.

Nombre d'empreses associades l'any 2008:

• Gremi de Llibreters de Catalunya: 320 (400 punts de venda).

• Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya: 50.

El Mapa de llibreries de Catalunya 2007 estableix un cens de llibreries i punts de

venda de llibre, segons el grau d'especialització en el producte i la concentració

geogràfica:

• Punts de venda de llibres (i altres mercaderies): 4.565.

• Punts de venda de llibres (llibre de manera destacada): 1.084.

• Llibreries en sentit estricte: 642 (concentració a la capital de Catalunya:

Barcelona acull la meitat de les llibreries mitjanes-grans, grans i molt

grans).

Aquesta estesa d'establiments és un fet diferencial amb relació a altres mercats.

Per exemple, la preferència dels lectors pel canal de llibreria a l'hora de comprar

llibres és sis punts més alta a Catalunya que no pas a Espanya.

L'altre tret distintiu és que la venda del llibre en català en llibreria és conside-

rablement més alta, en termes relatius i absoluts, que en la resta de canals,

praxi confirmada per un estudi encarregat per l'Associació d'Editors en Llen-

gua Catalana sobre la proporció de la presència del llibre en català o en castellà

en els punts de venda:

Canal de venda Català Castellà

Llibreries tradicionals 1 2

Grans superfícies 1 4

Aeroports i trens 1 10

1.5.4. A tall de conclusió

Conscients de l'escala econòmica que deriva de la dimensió reduïda del mer-

cat del domini lingüístic, del percentatge de lectors que no ho fan en català,

dels no-lectors que es podrien incorporar i de la competència lingüística de la

població, hi ha un consens generalitzat entre els editors que hi ha força camí
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per recórrer a la recerca d'estratègies d'increment del nivell de vendes i, con-

següentment, d'una producció considerada a voltes saturada. Aquest objectiu

esdevé, en conseqüència, ineludible.
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2. Alguns reptes

Com d'altres sectors, el del llibre es troba en un moment de canvi a causa de

la incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquest és el tema estrella de seminaris, fires i congressos professionals.

Ningú no sap el model econòmic nou, però tothom està convençut que el

vigent és caduc, que assistim a un canvi de paradigma, que abandonem el

fabril pel digital i que les amenaces d'aquest han de ser les oportunitats del

futur. Així s'ha manifestat en una enquesta feta a la fira Liber el 2008, en què

la primera preocupació era aquest canvi incert de model, i a Frankfurt, on

la major part dels enquestats creu que és possible que en deu anys la venda

de llibre digital superi la de llibre físic (l'any 2008, el 25% de les empreses

espanyoles editaven en suports digitals a més del paper, però la seva producció

no passa del 8% del total).

I és que ara les innovacions tecnològiques (dels llibres digitals als lectors o rea-

ders) comporten aquest canvi de model: no són un simple element de moder-

nització que s'ha d'incorporar a l'economia del llibre, sinó l'alteració, o potser

la liquidació, de la cadena tradicional de valor, ja que comportaran una trans-

formació dels mitjans de producció, de distribució, de comercialització i de

màrqueting del llibre, a més de multiplicar l'accessibilitat als continguts i de

crear, segurament, una concepció material i conceptual nova del que s'entén

per un llibre: és a dir, formes noves de negoci. A més, agents de fora del món

editorial, les plataformes tecnològiques (Google, Amazon, Sony, etc.), truquen

a la porta del sector perquè volen ser-ne actors nous, com a editors i com a

distribuïdors.

Tot plegat succeeix, endemés, en un entorn de crisi financera i econòmica

global i en un cert estancament del sector perllongat durant anys. Una situació,

doncs, complicada per a les inversions.

Hi ha altres situacions que comporten dificultats i, alhora, reptes:

• La sobreproducció crea un avantatge comparatiu per a les editorials grans,

que tenen més capacitat financera per a afrontar els costos més grans que

implica aquesta pràctica, i una dificultat a la resta.

• La concentració editorial en grups grans, sovint amb interessos en altres

sectors, i, com a resposta, la proliferació d'editorials independents, especi-

alitzades –per a atendre la hipersegmentació dels mercats– i amb capacitat

i agilitat organitzatives, com demostren els serveis mancomunats. Aquest

procés no és solament català, sinó mundial, ja que es persegueix generar

economies d'escala més grans. Evitant d'esdevenir mers centres de produc-
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ció global, la presència a Catalunya de multinacionals ha de servir per a

posicionar la nostra creativitat i la nostra indústria.

• La batalla pel control dels continguts editorials, epicentre on hi ha el futur

del mercat. Batalla per la defensa de la propietat intel·lectual i la gestió

de drets, sovint desprotegits per la irrupció de les TIC i la globalització.

La revisió dels sistemes de protecció i dels conceptes legals de copyright,

copyleft o creative commons.

• L'ajut públic: tot i que és el sector cultural menys subvencionat, cosa que

en demostra la fortalesa, l'adaptació industrial, la salvaguarda de la cultura

i la protecció lingüística són factors ineludibles en una societat avançada.

Així mateix, cal explorar vies noves de finançament públic i privat, de

patrocini, de mecenatge i de coresponsabilitat social.
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