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OBJECTIUS 
 
Amb el Treball de Recerca pretenc :  

 

1- Conèixer i entendre els passos que segueix un escriptor quan es proposa 

escriure una novel·la, mentre ho fa, i la posterior publicació :  Sempre he cregut 

que era molt interessant el mètode de treball d’un escriptor, saber com escriu i 

què en fa després del seu text 

 

2- Investigar el recorregut d’una obra, des que és escrita fins que surt a la llum : 

Un llibre no sorgeix així com així. No tinc coneixement de quin és el procés que 

segueix a partir del moment en què l’autor l’ha enllestit i m’agradaria 

assabentar-me’n.  

 

3- Comprovar si la publicació d’un llibre és a l’abast de tothom :   Vull confirmar de 

primera mà si realment és cert que aconseguir publicar és complicat.  

  

4- Viure l’experiència en pell pròpia : El meu objectiu principal és escriure una 

novel·la, trobar una editorial que hi estigui interessada i publicar-la.  

 

 He escollit aquest tema en concret i m’he proposat els anteriors objectius perquè des 

del primer moment he vist el treball com una oportunitat perfecte que se’m brindava 

per dur a terme el que realment volia i feia temps que em ballava pel cap però que per 

manca de temps no havia pogut realitzar fins aleshores : escriure una novel·la i provar 

sort en el món editorial.  

 

Sabia d’entrada que l’obligatorietat i l’exigència de presentar el Treball de Recerca em 

servirien de motivació i aconseguirien que no desistís en els instants en que la feina 

se’m girés en contra, cosa que és probable que fes si enfoqués la tasca voluntàriament 

i sense una pressió darrere. 

 

De manera que vaig posar fil a l’agulla amb l’esperança que en uns mesos hagués 

escrit una novel·la juvenil i fos finalment publicada, la qual cosa beneficiaria el meu 

Treball de Recerca però a més, m’aportaria una gran satisfacció a nivell personal.  

 

 



La Vida d’un Llibre  David Martos Mompart 
Qui és en Pau? 

 
           2 

HIPOTESIS 
 

Les hipòtesis de què parteixo i les idees prèvies sobre el que vull investigar abans de 

començar el Treball de Recerca són les següents :  

 

1 – Escriure una novel·la requereix per sobre de tot paciència i estar convençut a 

cada instant del que portes entre mans : Les novel·les que nosaltres a vegades 

devorem en tan poc temps, a un escriptor li poden haver molts esforços, mesos de 

feina i fins i tot anys. Algunes de les qualitats més importants per tirar endavant el 

projecte és la paciència i la confiança en un mateix, a més d’agradar-te el que fas.  

 

2 – El món editorial és força inaccessible i sense contactes i un bon nivell literari és 

molt difícil guanyar-s’hi un lloc, per petit que sigui. Almenys això afirma el tòpic : 

Corre el rumor, no sé si infundat o no, que no és fàcil aconseguir publicar una 

novel·la i que la majoria d’editorials són molt exigents amb les persones que 

comencen. Si no és per contactes o un gran nivell, acostumen a no acceptar-te.  

 

3 – Si no aconsegueixes publicar en una editorial gran, en certa manera estàs 

condemnat al fracàs. Ja no hi ha més alternatives :  La publicació pels mitjans 

tradicionals és l’única via per veure transformada la teva història en paper i veure-

la a  les llibreries. Desconec altres mètodes.  
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PRODECIMENT  
Per començar a escriure i a aprendre alguns dels aspectes del món de l’escriptura em 

vaig basar fonamentalment en la lectura de dos llibres que m’han estat de gran ajuda 

al llarg del treball : “ La cuina de l’escriptura “ de Daniel Cassany i “ El meu ofici “ de 

Josep M. Espinàs. Del primer n’he extret informació de com plantejar, corregir i 

escriure una novel·la, que ja explicaré a l’apartat procedimental; en el segon, a part de 

gaudir llegint un visió general sobre la vida d’un escriptor, en concret la de l’Espinàs, 

m’he centrat més en com dibuixa ell la figura dels editors i l’experiència que ha tingut 

amb les persones que exercien aquesta professió. El capítol “ Editors” m’ha servit per 

anar preparat per rebre tot tipus de tracte. Heus aquí un fragment d’aquest capítol :  

 

“Els editors, segons Josep M. Espinàs 

 

Jo he tingut diversos editors. El primer, Josep M. Cruzet, un home tenaç, disposat a 

superar les dificultats, amable, no gaire extrovertit, negociador amb Madrid i decisiu en 

la discreta represa de l’edició en català. No em va fer cap comentari sobre el contingut 

dels originals que jo li presentava, i com que alguns posteriors editors que he tingut 

tampoc m’han manifestat cap opinió sobre els llibres que, això sí, estaven decidits a 

publicar, vaig viure molt de temps amb aquesta sensació : la funció d’un editor era 

estrictament dir-te que sí o que no, si acceptaven un llibre feia un contracte, pagava 

una petita quantitat a compte dels drets d’autor, i duia a l’impremta l’original. És a dir, 

un editor era un impressor. Un impressor que es limitava a fer-te el favor de córrer el 

risc d’imprimir el teu llibre per sempre.  

 

Fins i tot, una vegada vaig escriure  “Aprendre a conviure”  per la Caixa Sabadell, que 

l’havien de regalar als seus clients, i al cap d’un temps vaig trobar que les Publicacions 

Abadia de Montserrat n’havien fet una edició sense avisar-me.  

 

Anècdotes a banda, potser vaig acabar trobant natural la incomunicació amb els 

editors. Fins que va néixer Edicions La Campana.  

Per primera vegada, després d’haver publicat quaranta llibres, em vaig trobar una 

editora que llegia els originals, feia anotacions al marge del meu text i em proposava 

petits afegits o supressions. És a dir, algú que conjuntament amb l’escriptor, exercia la 

seva feina d’editor.  
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Vaig tenir, doncs, aquesta sort : trobar un editor que s’estima els seus autors, que els 

respecta i que treballa a favor de la qualitat dels seus llibres. Ni amb autoritarisme ni 

amb indiferència. Amb convicció. Sóc conscient del meu privilegi.” 

 

Ara ja estava avisat que em podia trobar de tot, que cada editor tenia els seus criteris i 

manies i que alguns, si acceptaven la meva novel·la, me la corregirien i d’altres no 

me’n dirien res més fins que no fos publicada.  

 

De manera que sabent el tarannà els editors, em faltava conèixer a quines editorials 

catalanes podia presentar la novel·la. En aquesta recerca vaig buscar bàsicament 

aquelles que jo havia llegit de petit i que estava segur que publicaven literatura juvenil.  

Són les següents : 

- Principals editorials catalanes que publiquen literatura juvenil 
  

  Columna Edicions :  

Durant els últims anys Columna ha experimentat una gran expansió pel seu 

coneixement de les necessitats del lector en català, per una política de vendes pròpia 

d'un mercat normalitzat i per apostes pioneres en l'àmbit de l'edició, com la publicació 

dels anomenats llibres mediàtics. Convoca els Premis Nèstor Luján de novel·la 

Històrica i columna jove de Narrativa juvenil. Publica, entre d’altres, els premis de 

novel· la Prudenci Bertrana, Premi Pin i Soler i Premi Carlemany. 

Direcció : c/Peu de la Creu, 4  08001 BCN  

Adreça electrònica : info@columnaedicions.cat  

Telèfons de contacte :  93 443 71 00    93 505 70 40  

 Fax:  93 441 71 30    93 505 70 59  

Pàgina web :    www. columnaedicions.cat 
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   Edicions 62 :  
 

Edicions 62 va néixer l’any que li dóna nom. Exactament, per Sant Jordi del 1962, 

quan va aparèixer el primer llibre de la nova empresa: Nosaltres els valencians, de 

Joan Fuster. En molt poc temps, i a desgrat d’unes circumstàncies que no eren ni 

políticament ni econòmicament favorables, l’editorial va arribar a ser com la volien els 

seus fundadors, Ramon Bastardes i Max Cahner: una editorial generalista, universal i 

moderna. En aquest sentit, va ser decisiva la tasca de qui n’ha estat director literari 

durant prop de 40 anys, Josep M. Castellet.  

Al llarg de la seva trajectòria, que s’ha mantingut coherent a desgrat de les vicissituds 

històriques i empresarials, Edicions 62 ha constituït un catàleg de més de 4000 títols, 

que es caracteritza per la diversitat i la riquesa. Edicions 62 ha estat pionera, a 

Catalunya, en la incorporació d’escriptors contemporanis de tots els camps i 

procedències, i ha promogut també, per mitjà de col·leccions específiques, la difusió 

dels clàssics universals de la literatura i del pensament i dels clàssics de la literatura 

catalana. Publica obres de pràcticament tots els gèneres i en totes les modalitats 

d’edició: poesia, teatre, narrativa, assaig, biografies i memòries; edicions de butxaca, 

llibres de text i edicions escolars d’obres literàries; diccionaris i enciclopèdies, grans 

obres il·lustrades, etc. El seu ritme actual de publicació és d’una centena de títols nous 

cada any. 

 

Direcció : c/Peu de la Creu, 4   08001 Barcelona 

Telèfon:934437100 

 

Fax:  93 441 71 30  

Adreça electrònica : info@edicions62.cat 

Pàgina web :  www.edicions62.cat 
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  Editorial Cruïlla  

Punt de trobada de diverses persones que produeixen llibres i materials didàctics per a 

nois i noies de Catalunya, amb la voluntat de fer un treball útil i ben fet, per ajudar en la 

tasca i el compromís de tanta gent que treballa per una societat més lliure i plenament 

humana. 

La seva exigència de qualitat i competitivitat al mercat editorial, ens fa publicar obres 

del més alt nivell i  promoure nous talents. Aquests són els objectius de les 

convocatòries anuals de premis "El Vaixell de Vapor" i "Gran Angular", dues línees 

editorials de temàtica juvenil.  

 

Adreça: Carrer Balmes, 245 4t - 08006 BARCELONA 

 

Telèfon :932922172 i 932376344 

 

Fax:932380116 

 

E-mail:  editorial@cruilla.com 

Pàgina web : www.cruilla.cat 

  Editorial Barcanova :  

Editorial Barcanova és una empresa fundada l’any 1980. Les seves publicacions 

s’engloben en dos àmbits. En primer lloc, els llibres i materials escolars, elaborats amb 

la voluntat d’oferir eines eficaces per als alumnes i que potenciïn la tasca del 

professorat. En segon lloc, obres literàries per a totes les edats: primers lectors, 

literatura infantil, llibres per a joves i literatura per a adults. 
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Des dels seus inicis, l’activitat de l’Editorial Barcanova ha estat plenament integrada en 

el teixit educatiu i cultural de Catalunya i vinculada, molt íntimament, a la difusió de la 

llengua i la cultura catalanes. Amb més de vint-i-cinc anys d’existència, Editorial 

Barcanova continua responent als nous reptes de cada dia i millorant amb l’ajuda dels 

molts amics que ens acompanyen en aquest viatge.  

Direcció : Mallorca, 45 4ª planta  08029 Barcelona  

Tel: 932172054 

 

Fax: 932 373 469 

e-mail: barcanova@barcanova.cat 

 

Pàgina web : www.barcanova.es 

 

 

  Edebé 
 
Els seus més de cent anys d'història i milers de llibres fan d'Edebé una editorial 

coneixedora i partícip de l'educació al nostre país. La seva constant evolució i voluntat 

d'innovació fan possible la creació de llibres de text, de literatura, de divulgació, de 

consulta i materials multimèdia en l'àmbit educatiu. 

 

Direcció: Passeig Sant Joan Bosco, 62   08017 Barcelona 

 

Tel.:932037408 

 

Fax: 93 2054670 

Pàgina web : www.edebe.cat 
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   La Galera  

La Galera va ser fundada el 1963 per Andreu Dòria i Dexeus.  

Tot i la situació política del moment, en plena dictadura, l’Andreu Dòria es va marcar 

com a objectiu fundacional la renovació de la panoràmica de l’edició infantil i juvenil. 

Amb aquesta premissa, es va centrar en la promoció d’una literatura moderna i de 

qualitat, que al mateix temps havia de donar servei a l’escola catalana en aquells 

difícils moments de la dictadura. 

Al llarg de la dècada dels seixanta, La Galera va donar a conèixer un bon nombre 

d'autors, com Sebastià Sorribas, Josep Vallverdú, Joaquim Carbó, Emili Teixidor o 
Gabriel Janer Manila, i acompanyava els seus llibres amb il·lustracions de Pilarín 

Bayés, Fina Rifà, Maria Rius o Carme Solé; autors i il·lustradors considerats, avui, 

autèntics clàssics de la literatura infantil i juvenil. 

A banda de la publicació de llibres en català, La Galera traduïa i comercialitzava 

alguns dels seus títols al castellà. Gràcies a l’assistència a la Fira del Llibre Infantil i 

Juvenil de Bolonya, alguns títols es van traduir a molts altres idiomes i van entrar a 

formar part de la literatura d’altres països. 

 
 

Direcció: Josep Pla, 95 · 08019 Barcelona  

 

Telèfon :  93 412 00 30  

 

Fax:  93 301 48 63 

Pàgina web : www.editorial-lagalera.com 
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  Empúries : 

L'editorial Empúries, fundada el 1983 a Barcelona, va néixer amb l’ànim de contribuir a 

la normalització de la llengua i cultura catalanes des d’un punt de vista progressista i 

no sectari. Va entrar a formar part del Grup 62 el 1996, aportant d’aquesta manera un 

ampli i prestigiós catàleg que combina grans autors catalans i esplèndides traduccions 

tant en el camp de la narrativa com en el de la poesia i l’assaig.  

La narrativa juvenil, també central en la construcció del catàleg editorial, engloba sota 

la col·lecció "Odissea" grans autors catalans i estrangers com Roald Dahl, Pau Joan 

Hernández, Jostein Gaarder, Gianni Rodari, David Cirici i S.E. Hinton.  

Direcció : Peu de la Creu, 4 08001 BCN 

Telèfon: 93.505.70.06  

 

Fax: 93.441.71.30 

Adreça electrònica : info@editorialempuries.cat

Pàgina web : www.editorialempuries.cat 

 

- Alternatives de publicació  
 
Com que tenia constància que a les editorials grans les possibilitats d’èxit són mínimes 

i el més probable és que no sàpigues mai més res de l’original, vaig haver de buscar-

me una alternativa per si la primera opció no funcionava: l’autopublicació.  

Avui en dia, Internet ofereix l’avantatge de penjar els escrits a la xarxa i per tant, a la 

vista de tothom, de manera que poden ser comentats i criticats. Aprofitant aquest luxe, 

algunes empreses s’han centrat a fer negoci creant un portal que gestiona 

l’autopublicació d’autors que no han pogut fer realitat el seu somni mitjançant les 

editorials tradicionals.  
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La seva tasca consisteix en rebre el text, acordar-ne amb el propietari el disseny i la 

maquetació, el preu de venda, el número de còpies i finalment llançar-lo al mercat ( 

generalment en botigues on-line ). Tot aquest sistema s’anomena ISC ( Impressió Sota 

Comanda ).  

 

ISC és un mètode de publicació d'obres literàries que dóna la màxima llibertat a l'autor. 

Arriba tard al sector editorial, uns quants anys després que la revolució digital arribés 

al sector audiovisual, transformant la indústria del vídeo, el cinema i la producció 

musical. 

Fins avui, la publicació d'Obres escrites ha estat governada per les limitacions del 

sector editorial tradicional: edicions costoses, elevat nombre de còpies en la tirada 

mínima, percentatge alt de comissió al distribuïdor i al llibreter... Aquests fets han 

tingut conseqüències nefastes per al sector cultural escrit: 

 

1) La possibilitat de publicació és molt baixa, ja que els costos tradicionals són molt 

elevats, i això condiciona les possibilitats de l’empresa editorial. 

2) Així doncs, les editorials es regeixin bàsicament per criteris de mercat, no per 

criteris de qualitat, originalitat, llengua o cultura 

3) El preu de venda al públic és massa elevat, dificultant l’accés del lector a l’Obra 

publicada 

4) L’Autor rep un míser percentatge de comissió del preu de venda al públic (un cop 

descomptats els costos de producció i distribució), dificultant l'exercici de la professió. 

 

Actualment una impressora digital produeix còpies d'un arxiu digital a costos reduïts i 

amb una qualitat perfectament comparable al sistema d'edició tradicional fins el punt 

que costa de veure'n la diferència, però a un cost molt més baix i molt més 

ràpidament. 

Amb el sistema d'edició digital ISC, el llibre es publica sota demanda, és a dir, quan 

algú el compra. L'Autor fa arribar un arxiu digital de l'obra que és convertit en arxiu 

"print-ready" (PDF). Quan un client, un distribuïdor o una llibreria encarrega (compra) 

l'obra, el sistema d'impressió digital en publica una còpia (o còpies) i s'envia per 

missatgeria en qüestió d'hores. 

Els editors tradicionals es veuen forçats a imprimir milers de còpies d'un llibre en cada 

tirada. Això els permet arribar a un cost d’impressió més baix per unitat, però exigeix 

un equip de treball nombrós i uns costos d'emmagatzematge i de distribució que fa 
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que el preu de venda final al públic sigui molt més elevat. 

Per què les editorials tradicionals no segueixen els mateixos paràmetres de producció 

en ISC? Doncs senzillament perquè tenen una elevada estructura a mantenir, perquè 

tenen cànons de venda establerts amb els distribuïdors que ostenten el monopoli del 

negoci editorial, i perquè aquesta ha estat la manera com ha funcionat el mercat 

editorial des de sempre. 

L’ISC dóna control financer a l'Autor sobre la seva Obra, fa rendible i profitós el vell 

ofici d'escriure i, a més, abarateix el cost de la cultura. 

Al cor de la Impressió Sota Comanda es troba el concepte de poder guardar imatges 

electròniques de les pàgines d'un llibre en la memòria d'una computadora a l’espera 

del moment en què calgui fer-ne una impressió. En termes tècnics, aquestes imatges 

estan guardades com a gràfics de vectors, o mapes de bits de 600 dpi (punts per 

polzada) en format PostScript.  

Quan es rep l’ordre de compra, es descarrega l’arxiu electrònic en la memòria de la 

impressora digital d'alta velocitat i, senzillament, s’imprimeix, tal i com ho faríem a casa 

nostra, però a una velocitat i qualitat molt més elevades. Les pàgines després 

s’enquadernen segons la tecnologia tradicional (generalment en rústica o en espiral). 

Una vegada acabat, el llibre és embalat i despatxat al consumidor final. 

 

 
A continuació exposo una notícia que va sortir a la Vanguardia el passat tres de maig 

relacionada amb aquest tema i que a més, informa clarament del tipus d’alternativa de 

publicació i fa esment d’algunes empreses de la xarxa que s’hi dediquen. Després de 

la notícia apareix un anàlisis de les empreses en qüestió, tot mostrant-ne els 

avantatges i inconvenients d’escollir aquest sistema.  

 
Dissabte, 3 de maig, 2008-12-24 

 

Raquel tenía 25 poemas y un montón de dudas. Con apenas dieciséis años, esta 

alicantina incondicional de Edgar Allan Poe se resistía a aceptar que su carrera de 

escritora se acababa incluso antes de empezar. Había llamado a la puerta de 

varias editoriales sin suerte y, sin contactos o premios literarios bajo el brazo, el 

camino hacia la publicación estaba todo menos despejado. Rascarse el bolsillo 

para autopublicarse tampoco era una opción. "Al preguntar precios me echaba las 

manos a la cabeza, porque tengo 16 años, estudio, no trabajo, y no me puedo 

permitir gastar 600 euros en publicar un libro que después no sé si se vendería o 
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sería dinero perdido", explica. El desánimo ganaba la batalla hasta que probó en 

Internet*1: "Un día leí ´Publica tu libro de forma gratuita´ y fue como si se me 

apareciese la virgen, eso aumentó mi ilusión y mis ganas por escribir. Leí y leí, y 

escudriñé la página buscando el truco, y todo parecía bonito, fácil al alcance de 

todos y, lo mejor, gratis".  

Desde hace una semana, su primer libro, El trayecto de una lágrima,una fusión 

entre lírica, drama y fantasía, está disponible en Bubok*2, la primera gran editorial 

española de autopublicación on line bajo demanda, que empezó a funcionar a 

mediados de abril. "Ahora falta que alguien lo compre, y saber si gusta a la gente, 

para terminar de ver mi sueño cumplido", arguye ilusionada. Pero Raquel no es 

una excepción. Miles de escritores han optado por servicios de autopublicación en 

la red para sortear las dificultades de acceso al muchas veces inaccesible y 

saturado mercado editorial español. Aunque ya existían varias iniciativas que 

ofrecían la promoción o publicación de pequeñas tiradas de libros, el secreto de 

estas nuevas editoriales tecnológicas reside en un sistema de distribución, 

promoción y publicación bajo demanda, sin coste inicial ni pedidos mínimos, que 

permite imprimir únicamente las copias que se van a vender. Ya no se trata de las 

pequeñas editoriales - calificadas por los críticos, no sin sorna, como "editoriales 

de vanidad"- que, tras el adelanto de una determinada suma de dinero, imprimen 

unos pocos centenares de libros. Ahora, cuando el lector quiere hacerse con un 

ejemplar, sólo tiene que encargarlo y en diez días lo tendrá en casa. Gastos de 

impresión y envío al margen, el autor es quien fija el precio (puede ser gratuito), 

escoge el diseño y obtiene un 80% de los beneficios, mientras que la editorial se 

embolsa una comisión del 20%.  

 

Además de Bubok, que en los primeros quince días de vida cuenta con 365 títulos 

registrados y más de 2.000 usuarios, otros portales similares como los americanos 

Lulu*3, que también tiene versión española, Blurb o Tikatok (especializada en 

libros de niños con dibujos infantiles) han tenido un éxito espectacular. Creada por 

Bob Young en el 2002, Lulu lleva publicados más de 320.000 títulos y suma 5.000 

nuevas obras cada semana de más de 80 países diferentes. El lema de la 

empresa estadounidense es toda una declaración de intenciones: "No se trata de 

cien libros que vendan cien mil copias, sino de cien mil libros y cien copias".  
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Pero a veces se trata de un número bastante superior. En cinco años, los 

creadores de Lulu han vendido más de dos millones de ejemplares en papel y cien 

mil libros de fotos, calendarios, folletos o e-books (digitales). En lengua española, 

el libro más vendido en esta web desde hace un año es el manual técnico 

Fotografía: un enfoque práctico,obra del cordobés Juan García Gálvez, quien ha 

vendido cientos de ejemplares. Aunque ya había publicado obras anteriores en 

una editorial tradicional - una experiencia que define de "alto coste, riesgo y que 

conlleva gran dedicación"-, este informático de 40 años decidió recurrir a esta 

alternativa digital ante los problemas de acceso al mundo editorial. García Gálvez, 

que hace unas semanas recibió una oferta de una editorial tradicional para publicar 

su obra ( "Pero tendría que dejar de ofrecerlo por la red y eso no me seduce 

mucho", dice), considera que lo importante de estas nuevas editoriales 

tecnológicas no es la posibilidad de negocio para el autor sino "la difusión de la 

obra, la facilidad para producirla y la ausencia de riesgo al no tener que hacer 

inversión previa".  

 

Precisamente, este espíritu más altruista que lucrativo es el que caracteriza la 

reciente iniciativa española Bubok, según su máximo responsable Ángel María 

Herrera. "Nosotros queremos ayudar a la gente a cumplir su sueño de publicar su 

libro, venimos del mundo editorial y proporcionamos las herramientas para que los 

autores puedan darse a conocer. Damos una oportunidad", señala. El cariño por la 

literatura y la experiencia en el sector del equipo directivo - el presidente de 

Destino durante diez años Andreu Teixidor es responsable de estrategia editorial 

en el consejo asesor- son las principales bazas de Bubok para competir con Lulu, 

el gigante de publicaciones por Internet. "Creemos conocer mejor a los autores y lo 

que necesitan, nuestra forma de competir será que comparen y luego elijan", 

añade y adelanta que a finales de año crearán "el premio literario más importante 

en castellano", al que podrán aspirar todas las obras publicadas en la web.  

 

Pese a la decidida irrupción en el mercado territorial de estas editoriales 

tecnológicas, en principio sus homólogas tradicionales no tienen nada que temer. 

"Creo que no deberían inquietarse, sino que deberíamos colaborar. Se publican 

200 libros nuevos por día en España y somos una alternativa para un tipo de 

escritor que no tiene oportunidades en un mercado saturado". Para Herrera, las 
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editoriales de autopublicación pueden tener un abanico más amplio de clientes. 

"Tenemos desde Alberto Vázquez Figueroa a escritores anónimos, pero también 

es un espacio para quien sólo quiere publicar para él o regalar el libro a un familiar, 

el profesor que ofrece un manual de clase, alumnos que venden sus apuntes 

encuadernados, editoriales que guardan su fondo de libros...".  

 

Desde el sector tradicional, se ve con buenos ojos un proyecto innovador. Para 

Antoni Comas, presidente del Gremi d´Editors de Catalunya, "el mundo de la 

edición tiene las puertas abiertas a nuevas alternativas y, siempre que se respeten 

los derechos de autor, son propuestas que amplían la oferta literaria. Nos parece 

una buena oportunidad", opina.  

  

 

 

 

 
1- Mitjançant la poderosa eina d’Internet podem trobar múltiples iniciatives que 

promulguen la publicació d’un llibre. Una de les més factibles i que t’acosta al sector 

editorial és la pàgina web “ escritores.org”, on a més d’oferir una àmplia oferta de 

cursos per estimular la creativitat, et dóna l’opció de penjar la teva obra per tal que 

arribi a mans d’un editor sense cap tipus de cost ni compromisos. De la gestió de tot 

aquest procés se n’encarrega l’empresa i en tot moment l’autor n’està informat. A més, 

disposa de l’avantatge que si l’obra no és acceptada sempre serà retornada i per tant, 

preparada per buscar noves editorials.  

Dins de la mateixa pàgina web hi ha un enllaç que condueix a una guia d’editors ( 

www.guia-editores.org ) molt interessant en l’àmbit general. L’inconvenient és que 

limita les obres a la parla hispana. El meu objectiu és escriure en català i per tant, em 

seria de difícil accés.  

 

 

2-  Bubok :  
 
L’editorial cibernètica fou creada recentment, el desembre de 2007. Segons s’explica a 

la web, el seu objectiu és ajudar a la gent a fer realitat el seu somni de publicar. De la 

 
           14 



La Vida d’un Llibre  David Martos Mompart 
Qui és en Pau? 

mateixa manera que Lulu, Bubok deixa que un 80% dels beneficis de les vendes vagin 

destinats a l’autor, després que aquest s’hagi registrat sense cap cost d’alta i tots els 

serveis addicionals editorials que necessiti estiguin adaptats a ell.  

Bubok ofereix la possibilitat de publicar un gran ventall de textos, des de poesia, 

passant per novel·la, fins a assaig.  

La seva distribució és purament dins de la pàgina web i també es fa publicitat de les 

obres per la potent indústria d’Internet.  

3- Lulu :  
 
La pròpia empresa Lulu no es defineix com una editorial sinó com un mercat que dóna 

accés i oportunitats, construït en un model de negoci que ha resultat ser molt rentable i 

tenir gran èxit.  

Lulu elimina les barreres de publicació convencional i permet que els creadors de 

contingut així com també els propietaris de l’obra puguin portar el seu treball 

directament al públic. Un cop feta la publicació, es distribueix pel mercat de Lulu ( 

botigues on-line, llistes de distribució, ús de la xarxa... ) i posteriorment, el 80% del 

benefici de les vendes se l’embutxaca l’autor.  

 

 Avantatges de l’autopublicació :  

 

- Facilitat per produir l’obra : Aquestes editorials cibernètiques acostumen a 

acceptar tota classe de text, de manera que la publicació està gairebé 

assegurada.  

 

- Absència de risc de pèrdues econòmiques al no haver de fer una inversió 

prèvia : Únicament es poden perdre diners si després no és venen els 

exemplars publicats, la qual cosa és bastant improbable si tenim en compte 

que ja es planeja abans qui els comprarà, etc.  

 

- La gran difusió per Internet : L’obra també és penjada a Internet i per tant, pot 

ser consultada per molta gent. És un bon mètode de difusió.  
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Inconvenients de l’autopublicació :  

 

- Fiabilitat : En tot moment el contacte amb aquestes editorials és per mitjà 

d’Internet, és a dir, no físic. A més s’han de deixar les dades personals i el 

compte bancari, fet que mai és del tot fiable, ni amb aquestes empreses ni amb 

cap.  

 

- Difusió per Internet : De la mateixa manera que això és una avantatge, també 

es pot convertir en un inconvenient si el text va a parar a l’abast d’algun 

desaprensiu que mancat d’idees, s’apropi de l’obra i la plagi.  

 

 

- Prestigi : Com a escriptor, potser el mèrit d’aconseguir publicar en una editorial 

d’aquest tipus no és tan gran, ja que no es té en massa consideració la qualitat 

literària del text. Des d’un punt de vista d’orgull, la satisfacció personal 

d’aconseguir publicar en una editorial tradicional o de no autopublicació sempre 

serà més gran que no optant, per dir-ho d’alguna manera, pel camí fàcil.  

Malgrat que l’ISCN sigui un mètode molt actual i que l’autopublicació hagi estat i és un 

recurs fàcil perquè l’obra d’un autor vegi la llum, segles enrere ja es posava en 

pràctica. Noms famosos i coneguts van donar-se a conèixer mitjançant aquest 

sistema.  

Concloc aquest apartat mostrant alguns precedents que en el seu dia es van haver 

d’autopublicar:  

 

Borges, per exemple, va autopublicar "Fervor de Buenos Aires"; el primer llibre de Bioy 

Casares va ser publicat perquè el seu pare en va pagar l'edició; Rimbaud va poder 

publicar "Una temporada a l'infern" perquè la seva mare es va fer càrrec dels costos 

d'edició; "El túnel", d'Ernesto Sábato va ser autopublicat; el mateix va passar amb el 

primer llibre de Onetti i amb la majoria de llibres de Alfredo Taján; Lewis Carroll va 

haver de costejar també la primera edició de "Alícia al país de les meravelles"; a la 

llista també s'hi pot incloure Villers de l'Isle Adam, autor de "L'Eva futura" i de "Contes 

cruels", el Comte Potocki, autor de "Manuscrit trobat a Zaragoza", Andrés Trapiello, 

Manuel Viñó i molts altres. 

Passa el mateix amb els artistes pintors o amb els músics. 

Molts Autors s'han d'autopublicar. Molts d'ells segueixen autopublicant-se fins i tot 
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quan les seves obres ja s'han fet famoses (sens dubte contents de poder retenir el 

control i els beneficis). Actualment l'autopublicació i la Impressió Sota Comanda (ISC) 

semblen ser el futur, de la mateixa manera que un músic s'edita els seus propis discs. 

Heus ací una breu llista d'autors autopublicats: 

 

- William Blake                                                    

- Borges                                                    

- Robbie Burns                                                   

- Edgar Rice Burroughs                                      

- Lewis Carroll                                                    

- Bioy Casares                                                    

- Samuel (Mark Twain) Clemens                        

- Alexander Dumas                                             

- Zane Grey                                                        

- James Joyce                                                    

 - Onetti 

 

  - Edgar Allen Poe 

 -George Bernard Shaw 

  -  Alfredo Taján 

 -  Henry David Thoreau 

 -  Andrés Trapiello 

 

  

-  Virginia Woolf 

-  Carl Sandberg 

  

- Rudyard Kipling                                                  

- D. H. Lawrence  

 

 
 
 
 - Setzevents Editorial 
 

 

Quan a principis d’estiu em proposava trobar una editorial perquè em publiqués i ja 

havia elaborat el llistat de les possibles candidates, vaig topar amb un cartell que 

anunciava una tertúlia al Robafaves de Mataró, on s’hi presentaria una editorial que 

llavors tenia només sis mesos de vida i que s’anomenava Setzevents. En llegir que 

també hi assistirien els seus editors, em va cridar l’atenció i no vaig pensar-m’ho dos 

cops a l’hora d’anar-hi. I sort que ho vaig fer. El 26 de juny va començar la meva 

història amb Setzevents.  

Just després de la tertúlia vaig redactar una crònica de com havia anat l’acte perquè 

en quedés constància :  
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CRÒNICA :  

 

Avui, dia 26 de Juny, es celebrava a la llibreria Robafaves de Mataró una tertúlia en 

motiu de la presentació d’una nova editorial anomenada Setzevents. Aquesta, 

acabada de néixer ( només sis mesos en funcionament ), exposava la seva manera de 

treballar i la seva disposició davant de qualsevol persona que estigués interessada en 

escoltar una breu repassada sobre el món de les editorials tradicionals i la comparació 

d’aquestes amb Setzevents. 

A més, també s’ha fet una presentació de les últimes publicacions de l’editorial amb els 

autors de les quals, que han expressat la seva opinió sobre el tracte rebut i han 

aplaudit fervorosament la iniciativa de Setzevents i les facilitats que aquesta ofereix a 

l’escriptor.  

 

Després de l’interessant tertúlia, m’he acostat a l’editor en cap, Manel Subirats, i li he 

exposat el meu projecte detalladament. Ha admès que estava interessant en la 

publicació d’una novel·la juvenil i després d’arribar a un acord, m’ha ofert la seva 

targeta, que contenia número de mòbil i el correu electrònic i m’ha convidat a posar-

m’hi en contacte quan ho tingués llest.  

 

 

( Vegeu l’annex “ Fotografies”, apartat “ Tertúlia Robafaves” ) 

 

 

 

 

 

 

Per tal de conèixer més a fons Setzevents, vaig entrar de seguida a la seva pàgina 

web i gràcies a aquesta i al que he anat aprenent de tractar-m’hi, exposo a continuació 

una presentació de l’editorial :  
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Setzevents és una editorial peculiar, amb un funcionament diferent de les editorials 

convencionals i que promou els Drets de l’Autor* ( Vegeu l’annex “ Notes a peu de 

pàgina, apartat 1 ) per sobre de tot i la lectura en català. La seva seu principal es troba 

a Urús ( La Cerdanya) i aquesta és la seva filosofia:  

 

- A qui va dirigida?  
Es publica tan sols literatura catalana i d’autors catalans. Malgrat això, no es 

circumscriu únicament al territori de l’Autonomia de Catalunya. L’editorial rep amb 

satisfacció propostes d’autors de Ses Illes, del País Valencià i de la Catalunya Nord, 

així com també autors que escriuen en aranès o occità.  

 

- Com es distribueix? 
Es distribueix a llibreries i particulars mitjançant la poderosa eina d’Internet i defugint 

dels sistemes tradicionals de difusió que afecten els beneficis de l’autor i en 

comprometen els drets.  

També es distribueix de forma gratuïta (amb iniciatives com el Bookcrossing* ) o als 

Bars de Rotllo i Ateneus. ( per a informació sobre Bookcrossing, vegeu l’annex “Notes 

a peu de pàgina”, apartat 2 o bé l’annex “ Correus electrònics”, apartat “ Difusió” ) 

A més, s’ofereixen les publicacions a la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya 

i Bibliobús. 
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- Amb quin objectiu? 

 

Setzevents considera que tota obra escrita mereix ser llegida : si l’Autor esmerça el 

seu temps en escriure-la, l’editorial li proporciona la possibilitat de publicar i per tant, 

que sigui difosa.  

Pel que fa a l’àmbit general, l’editorial pretén promocionar les Lletres i la Cultura 

Catalana a partir d'un espai per a Creadors -i propietaris- de contingut amb veu pròpia. 

 

 

-    Els avantatges de publicar amb Setzevents :  
Setzevents  gestiona tot el procés editorial : des de la maquetació fins a la publicació.  

Acosta l’Autor als seus lectors potencials i li permet no perdre ni la Propietat 

Intel·lectual ni la Propietat Industrial 

Els beneficis de les vendes són enterament per l’Autor.  L’editorial només rep una 

quantitat inicial per la gestió i difusió i un percentatge mínim per venda, però ell 

decideix el preu de venda el públic, la quantitat de llibres que vol publicar i el lloc de 

distribució.  

 

- Quin és el procés a seguir per publicar amb Setzevents? 
 

1- Fer arribar l’obra a aquesta adreça electrònica: editorial @ setzevents.cat 

2- L’editorial l’avalua i decideix si aprova d’acceptar-la o no. 

3- Si és acceptada, es fan les correccions pertinents o es retoquen detalls. 

4- Comença el procés d’edició : es maqueta l’interior i es proposa una portada. 

Arribats a un consens amb l’Autor, es demana l’ISBN* i es fa el Dipòsit Legal*. 

(vegeu l’annex “Notes a peu de pàgina”, apartat 3 i 4 ) 

5-  Amb l’obra maquetada i el dissenyada la portada, s’acorda un pressupost i un 

cop decidit amb l’Autor la modalitat de publicació, s’envien els models a 

impremta. L’obra queda enllestida en uns quinze dies si no hi ha incidències.  

6- Una vegada el llibre està en mans de l’editorial, es dóna d’alta l’Autor al 

cercador Google, a la Botiga ONLINE de Setzevents 
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(www.botigasetzevents.cat)  i a la botiga Amazon* ( vegeu l’annex “Notes a peu 

de pàgina”, apartat 5).  

7- Es duu a terme la distribució a Bars de Rotllo, Ateneus, i s’engega el procés de 

Bookcrossing.  

8- Finalment, es notifica la publicació al Gremi de Llibreters i llibreries, així com 

també als mitjans de comunicació.  

 

 

 

- Quant em costaria publicar amb Setzevents? 
 

Fer un pressupost és una etapa fonamental en el procés de publicació.  

L’anàlisi del mercat i de les característiques de l’obra són el que permetrà obtenir un 

bon resultat i la millor equació.  

Hi ha moltes variables a l’hora de pressupostar la publicació d’un llibre : 

- Nombre de pàgines i estil de maquetació 

- Tipus de paper i gruix 

- Tipus de coberta: tapa dura / tapa flexible 

- Els acabats : plastificats, solapes... 

- Tipus d’enquadernació : rústica, cosit, llom pla, llom rodó, grapat... 

 

Durant el procés de publicació, l’editorial col·labora amb l’Autor per tal d’arribar la millor 

solució i junts, sospesen les possibilitats més adients per extreure beneficis el més 

ràpid possible. Fent quatre càlculs, l’Autor pot comprovar que amb tirades molt curtes, 

pot obtenir un rendiment molt alt.  

El sistema digital permet que les tirades siguin curtes i per tant, el risc econòmic és 

molt baix.  

Aquest sistema proporciona la opció de no fer una segona edició fins que la primera no 

està exhaurida, de manera que ja recuperat la inversió inicial i s’han obtingut beneficis.  

Amb el sistema d’impressió les obres poden estar llestes en quinze dies i en edicions 

posteriors, fins i tot una setmana.  

El pressupost amb Setzvents és molt personalitzat, ja que es valoren molts aspectes. 

És a dir, per saber-ne un d’exacte, s’ha d’enviar l’obra completa a l’adreça electrònica 

de l’editorial (editorial @ setzevents.cat ) 
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- Aspectes a tenir en compte per publicar amb Setzevents :  
 

- Pot publicar un menor d’edat? 

 

Sí, però el contracte l’han de firmar els pares o tutor legal.  

 

 

 

- Com es paga a l’Autor? 

 

En el cas que l'Autor encarregui un nombre determinat de llibres a SETZEVENTS, 

per a la seva venda i distribució particular, ell mateix rebrà els beneficis 

directament. Li cal recordar que són beneficis gravats que cal declarar. Setzevents 

estendrà una factura a nom de l'Autor pel cost de publicació, de manera que l'Autor 

es pugui desgravar aquesta quantitat. Els beneficis s'han de declarar com a 

reialeses. 

En el cas de venda per distribució des de Setzevents, els pagaments es duran a 

terme mensualment mitjançant transferència bancària un cop Setzevents n'hagi 

rebut els diners del distribuïdor. La comunicació de la venda, la data prevista de 

cobrament i del cobrament efectiu conseqüent es comunicarà a l'Autor via e-mail 

(per a distribució i vendes al detall, el distribuïdor tradicional acostuma a fer el 

pagament al cap de 160 dies). Cal recordar que són beneficis gravats que cal 

declarar. Els beneficis s'han de declarar com a reialeses. 

 

- Com pot saber l’Autor com van les vendes i els seus ingressos?  

 

A la pàgina web de Setzevents hi ha una àrea reservada a Autors. Cada Autor té el 

seu password i la seva zona particular. En aquesta zona, apart de la informació 

biogràfica i detall de les seves obres (actualitzable pel propi Autor), hi ha la secció 

de Vendes (que només pot veure l'Autor), que proporciona una vista resumida 

d'aquesta informació: 

• Un resum dels Ingressos pel període mensual actual o períodes previs, 

descompostos per cada títol venut. 

• El detall de cada venda individual, incloent-hi el títol, nom del comprador, 
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quantitat, data de compra i data prevista de cobrament. 

• L'historial de vendes de cada obra. 

 

- Com es pot promocionar l’Autor? 

 

El primer que cal tenir en compte és quins col·lectius podrien estar disposats a 

comprar l'Obra sense saber-ne res de l'autor i sense que cap ressenya a una 

revista els hi inciti. A continuació els passos a seguir són: 

1. Redactar un comunicat de premsa d'una pàgina que descrigui el contingut del 

llibre. Redactar una breu nota biogràfica. 

2. Buscar quins llocs de la Internet permeten penjar-hi comunicats de premsa, tant 

afins a la temàtica com generalistes. 

3. Enviar el comunicat de premsa i la nota biogràfica també a totes aquelles 

associacions i institucions que poden tenir-hi una afinitat (grups, fòrums, clubs...). 

4. Buscar els noms de periodistes i especialistes que hagin escrit articles sobre 

temes propers, i enviar-los-hi també el comunicat de premsa i la nota biogràfica. 

5. Redactar una llista d'adreces d'email de probable gent interessada en el tema 

del llibre, amics i coneguts, i enviar una nota. L'e-mail és una manera lliure i de 

cost zero de promoure el llibre. Només cal tenir en compte dues coses: la llista 

d'email mai no s'ha de cedir ni vendre, i cal oferir l'opció de sortir-se’n. També cal 

recordar donar l'opció en el mateix email d'adreçar-se als llocs de venda a Internet i 

a altres pàgines amb més informació. 

6. Oferir-se a escriure ressenyes i comentaris en pàgines web de temàtica propera 

a la del llibre i en blogs. Evidentment, cal assegurar-se d'esmentar el llibre. Formar 

part dels membres d'un blog de temàtica propera a l'Obra és una gran manera de 

dirigir l'atenció sobre l'Autor i la seva publicació: ajuda a construir una relació entre 

els potencials lectors i l'Autor. Moltes vegades una entrada d'article en un blog és 

més fàcil de trobar que la pàgina web del seu llibre, de manera que s'augmentaran 

les visites i les compres, ja que finalment es condueix el trànsit de recerques i 

navegants cap a la pàgina del llibre. 

 

 

-   Principals diferències de Setzevents amb una editorial gran i convencional :  

Les editorials convencionals...  

 

1) Tenen un procés llarg de publicació i uns costos més elevats. 
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2) Produeixen una tirada de llibres més àmplia i per tant, els beneficis són 

majors. 

3) Tanmateix, una gran part d’aquests guanys, per no dir la majoria, són 

repartits entre els diversos sectors que intervenen en el procés, és a dir, 

la porció que pertoca a l’autor és mínima. 

4) Es queden amb la Propietat Intel·lectual i Industrial de l’obra, a més dels 

Drets d’Autor, que vénen inclosos en el contracte.  

5) Un cop l’autor signe el contracte, ja no en res més de l’obra fins que 

l’avisen.  

6) L’edició, el disseny i la distribució va a càrrec de l’editorial en qüestió.  

 

 

En canvi, Setzevents... 

 

1) No té uns criteris de selecció tan estrictes a l’hora de triar una obra per publicar 

i és menys rigorosa.  

2) El procés de publicació és més curt.  

3) Produeix tirades menys nombroses per tal d’evitar riscos econòmics. 

4) Els únics costos que té l’autor són els d’impressió i una inversió prèvia a 

l’edició. A partir d’aquí, tots els beneficis de les vendes on-line van per ell i per 

llibreria, el 85%. 

5) L’autor té en tot moment la Propietat Intel·lectual i Industrial de l’obra a més 

dels seus Drets d’Autor.  

 

6) S’encarrega de tota la distribució, a més de triar amb col·laboració de l’autor el 

disseny i la maquetació de l’obra.  
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- Part procedimental : “ Qui és en Pau? “ 
 

 Semblava que anava ben encaminat pel que feia a trobar una editorial desposada a 

publicar-me, així que l’única tasca que em quedava per fer ( i la imprescindible ) era 

posar- me a escriure. Aquests van ser els passos que he seguit des que vaig 

començar amb un full en blanc devant fins que vaig escriure l’última frase de la 

novel·la :  

 

 

Procés d’escriptura :  
 

Com va sorgir la idea d’escriure una novel·la juvenil ?  

 

Per respondre aquesta pregunta, aprofito per adjuntar un fragment del document de 

presentació que vaig enviar a l’editor de Setzevents amb el primer correu i un fragment 

d’un suplement de la Vanguardia que incita a la gent a la lectura i és una espècie de 

guia pels pares que recomana què han de llegir els fills : “ Guia pràctica per a fer fills 

lectors”.  

 

Document enviat a Setzevents :  

 

Amb la història d’en Pau pretenc donar a conèixer la manera de pensar d’un 

adolescent actual, tot demostrant que sovint som titllats erròniament 

d’incomprensibles.  

Els propis pares intenten esforçar-se per mirar d’entendre què és el que passa pels 

nostres caps i en la majoria d’ocasions veuen frustrat el seu intent. Aquest fet es deu a 

que no parteixen de la base que malgrat conviure junts, vivim en mons diferents. Els 

joves estem a la flor de la vida i encara hem de descobrir moltes coses, tastar la 

llibertat i experimentar amb ella. Estem exempts de les obligacions que pertorben els 

adults i per tant, les nostres preocupacions són unes altres.  

Actualment, existeixen un munt d’obres juvenils narrades en primera persona i escrites 

per autors madurs, la qual cosa no deixa de fascinar-me perquè la majoria d’elles són 

boníssimes i retraten la realitat gairebé perfectament. Remarco el gairebé, ja que 



La Vida d’un Llibre  David Martos Mompart 
Qui és en Pau? 

 
           26 

sovint es basen en la seva joventut per relatar la visió del personatge. Però, recorrent 

al tòpic, s’ha de tenir en compte que els temps canvien. Evolucionen.  Es pot dir que 

els nois d’avui en dia pràcticament hem nascut amb un telèfon mòbil sota el braç. Les 

noves tecnologies i els mitjans de comunicació juguen un paper fonamental en les 

nostres vides.  

Amb tot això vull dir que des de la meva modesta opinió, penso que un relat juvenil 

escrit per un noi de setze anys reflectiria amb més precisió la nostra forma de ser i 

actuar. Estic segur que en la història d’en Pau, hi haurà molts adolescents que 

s’identificaran en certs personatges i fins i tot s’atreviran a dir que els ha passat el 

mateix que a algun d’ells. 

En fi, comprenc que el nivell literari no estaria a l’altura del d’autors consagrats en el 

gènere però confio fermament en la idea  i ho considero un projecte força factible.   

 

 

Guia pràctica per a fer fills lectors :  

 

La literatura infantil i juvenil està formada per les obres que s’adrecen de forma 

especial – però no única – a infants i joves. Lluny de ser una literatura menor, és 

potser el tipus de llibre més important, perquè sovint és responsable d’aficionar els 

menuts a la lectura o a dissuadir-los-en per tota la vida.  

 

En el trànsit de la infància a l’edat adulta tot és susceptible de canviar de la nit al dia, 

tan ràpid com es transforma l’aspecte físic de l’adolescent i es va modelant la seva 

personalitat. La competència amb els mitjans audiovisuals és cada vegada més 

ferotge. Per això no importa l’esforç d’animació lectora que s’ha fet fins al moment: ara 

toca redoblar-lo.  

El ventall de temes i el tipus de llibres que poden interessar en aquestes edats 

és molt ampli i dependrà d’un munt de variables personals. Als joves els 

apassionen els llibres d’actualitat, amb protagonistes de la seva edat o més 

grans i en ells busquen explicacions sobre el que els passa a ells mateixos. 

Llibre romàntics, sobre l’amistat o de misteri i acció en els quals ocorren moltes 

coses.  

És habitual que resultin difícils de convèncer-los de les bondats d’un títol concret, 

perquè creuen saber-ho tot, però s’ha de procurar que llegeixin també els clàssics en 

edicions atractives per a joves.  
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Plantejament de la novel·la  

 

El plantejament d’una novel·la és una part del procés importantíssima i fonamental. Es 

tracta de construir la base a partir de la qual se sostindran els pilars de la història. Amb 

el plantejament, l’escriptor aconsegueix que no s’escapi cap element de la narració i 

tot acabi encaixant. A més, la ment no pot retenir cadascun dels detalls que mica en 

mica van sorgint, així que escriure’ls és la opció més factible.  

Però abans i tot de plantejar la novel·la en sí, és necessari tenir una visió més general 

del text que està a punt de ser escrit. Aquest és un fragment de “ La cuina de 

l’escriptura” de Daniel Cassany, en què deixa anar unes preguntes orientatives amb 

l’objectiu que l’escriptor tingui les idees més clares :  

 

Propòsit :  

 

- Què vull aconseguir amb aquest escrit? 

- Com vull que reaccionin els lectors i les lectores? 

- Què vull que facin amb el meu text? 

 

Receptor :  

 

- Què sé de les persones que llegiran el text? 

- Què saben del tema de què escric? 

- Quin impacte vull causar-los? 

- Quina informació haig d’explicar? 

- Com els l’haig d’explicar? 

- Quan llegiran el text? Com? 

 

Autor :  

 

- Quina relació espero establir amb l’audiència? 

- Com vull presentar-me? 

- Quina imatge vull projectar en l’escrit? 

- Quin to vull adoptar? 

- Què saben de mi els lectors i lectores? 
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Escrit :  

- Com serà aquest escrit que faré? 

- Serà gaire llarg / curt? 

- Quin llenguatge faré servir? 

- Quantes parts tindrà? 

- Com me l’imagino? 

 

 

A partir del moment en què gràcies a aquestes preguntes tens una imatge aproximada 

al cap del que vols escriure, comença l’exclusiu plantejament de la història.  

Primerament, vaig decidir deixar-me clar quina seria la trama : 

 

 

En Pau és un jove que viu amb la seva família a Varsalís, un poble de la costa 

catalana. Estudia a Aromat, una localitat propera i allà hi té gran part de la vida social.  

La història comença a desenvolupar-se a finals de juny,època en què s’acaba el curs 

escolar : primer de Batxillerat. L’estiu es presenta inoblidable. En Pau i els seus 

companys tenen ganes de desfogar-se i d’alliberar les ganes de festa que portaven 

reprimides. Seran dos mesos molt intensos, carregats d’experiències que afectaran el 

protagonista en tots els sentits. La malaltia de l’àvia, el desengany amorós amb la Mar 

o la relació posterior amb la Sara en són alguns exemples. Tanmateix, per sobre de tot 

en Pau s’adona de la importància dels seus vertaders amics, que el recolzen tant a les 

verdes com a les madures.  

Per altra banda, també destaquen temes com ara la influència dels pares en la vida 

dels joves. En Pau descobreix que n’hi ha per tots els gustos : exigents, permissius, 

controladors, partidaris de la llibertat dels seus fills, etc, i té molt clar que, a diferència 

de les amistats, no es trien i que s’han d’estimar tal i com són. 

Però les coses prenen un altre rumb quan una nit de juliol, els joves presencien una 

brutal pallissa que propinen uns cap rapats a un indigent immigrant.  Atònits, no saben 

com reaccionar i són descoberts pels agressors. Aquests els obliguen a jurar que no 

en diran ni una sola paraula a ningú; ni als pares i molt menys a la policia. Si reben 

alguna denúncia, sabran qui l’haurà posada i els amenacen de mort. A partir d’aquest 

moment, els nois s’han d’enfrontar en un important dilema ètic i moral. Tenen dos 

possibles camins a seguir : fer veure que no han vist res o no passar per alt la 

injustícia i denunciar-la, exposant-se a posar en perill la seva integritat. Finalment, la 
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honestedat i la bona consciència de cadascun d’ells propicien que escollin la opció 

correcte.  

La decisió presa canvia totalment les seves vides ja que a les orelles de la colla de 

violents els arriba que han estat denunciats i pretenen fer-ho pagar al preu més alt a 

en Pau i els seus amics. Veient que la situació es torna molt negre, els joves demanen 

ajuda policial i col·laborant amb els agents, aconsegueixen detenir els skin heads.  

A principis de setembre, l’àvia d’en Pau mor a causa de la malaltia que arrossegava 

des de feia anys. Els seus pares els comuniquen al seu germà Roc i a ell que per 

motius laborals s’han traslladar una ciutat llunyana i que l´únic motiu pel qual no ho 

havien fet abans era l’àvia, que necessitava ser cuidada. Ara que malauradament ja no 

es troba entre ells, s’ha de fer la mudança urgentment. 

Aquesta notícia significa que en Pau ha de deixar enrere les seves amistats i tot el que 

ha viscut fins al moment. És un cop dur que en Pau assimila amb estoïcisme, cosa que 

no hagués passat a l’inici de la novel·la.  

El protagonista opta per no explicar als seus amics que el curs vinent no estudiarà 

amb ells i decideix gaudir al màxim de la seva companyia el poc temps que li queda. 

Prefereix abstenir-se de comiats tristos i els agraeix interiorment tot el que han fet per 

ell. L’últim capítol és una gran reflexió sobre els darrers mesos on s’hi destaquen els 

aspectes positius i negatius que han convertit en Pau quasi en un home.  

 

 

Després de la sinopsis, vaig escriure un resum no tan argumental :  

 

En aquesta novel·la se’ns desplega l’incomprensible univers adolescent a través de la 

perspectiva irònica d’un jove de setze anys, en Pau. 

Aquest relata un seguit d’experiències i vivències personals que mostren la seva 

manera peculiar ( i al mateix temps semblant a la dels seus companys d’edat ) 

d’entendre el món. 

 

S’explicaran els gustos, les aficions, les relacions familiars, les amistat i els entrellats 

amorosos. En definitiva, totes aquelles qüestions que inquieten una ment que encara 

es troba madurant, ubicada dins d’un cos amb les hormones alterades. Una 

combinació explosiva, vaja.  

I per si no n’hi hagués prou, en Pau i els seus inseparables amics es veuran implicats 

involuntàriament en un embolic ben gros relacionat amb una colla de cap rapats, 

altrament anomenats skin heads : amenaces, persecucions i fins i tot, la intervenció 
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policial. Aquest fet servirà per introduir la punta de suspens i emoció que pogués 

mancar a la narració. 

 

Al final de la novel·la, el protagonista ja no és el mateix. Ha crescut a causa de les 

situacions viscudes. La seva visió de la societat adopta un to més racional. Per aquest 

motiu, apareixen també al llarg de la trama reflexions profundes sobre temes tan 

seriosos com la mort de la seva àvia o l’amistat, ingredient que ell considera el més 

rellevant en la recepta de la vida. 

 

 

Amb la història ben definida, tocava crear el que serien els personatges que li donarien 

vida. Vaig agafar-los un per un i vaig apuntar-ne les seves principals característiques 

físiques i psicològiques i quin paper desenvoluparien en la narració. Aquests són els 

que apareixen a “ Qui és en Pau?” i que sense adonar-me’n van anar perfilant-se ells 

mateixos :  

 

 

 

Principals                                                                Secundaris  

 

- Pau                                                               -  Pilar 

- Biel                                                                - Eloi 

- Ivan                                                               - Roc 

- Ot                                                                  - Glòria 

- Kel                                                                 - Lola 

- Sara                                                              - Carla 

- Mar                                                                - Anne 

                                                                            - Ramon 

                                                                                  - Florenci Voreres 

                                                                                  - Colometa 

                                                                                  - Els tres skin heads 

                                                                                  - Manuel Fernández 

                                                                                  - L’equip de bàsquet 

                                                                                  - Mare d’en Voreres 

                                                                                  - Elvis i Michelín 
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Quan els personatges van estar enllestits, el més normal hagués estat fer el mateix 

amb els llocs on succeirien les accions durant la novel·la. Però era una tasca molt 

laboriosa i el temps se’m tirava a sobre, de manera que aquest apartat es pot dir que 

me’l vaig saltar. Tot i que no era imprescindible, ja que un cop es fa la descripció d’un 

espai durant la novel·la, ja queda explicat i escrit i per tant, sempre s’hi pot recórrer en 

cas que el lloc torni a aparèixer.  

 

Ara bé, el que no podia passar per alt era la distribució del temps. Si no organitzava la 

trama correctament dins d’un espai de temps determinant, a la llarga podria haver-hi 

incoherències. Així que vaig atribuir a cada capítol una sèrie de dies en els quals 

s’esdevindria tota la seva acció. Al mateix temps, vaig dividir en el temps les tres parts 

externes d’una novel·la : plantejament, nus i desenllaç.  

 

 

 

TEMPS :  

 

L’obra comença a finals del curs, aproximadament una setmana abans dels darrers 

exàmens. Durant aquest temps, els nois encara no prenen realment consciència del 

que són. Representa que encara veuen el món des d’una perspectiva infantil. En 

aquesta etapa es desenvoluparan els problemes que s’allargaran al llarg de la història i 

que finalment es resoldran o no a la cloenda.  

El punt mig de la narració és la festa de divuit anys de l’ Ivan, on s’adonen un a un, 

gràcies a que ell ja es major d’edat, que el que fan durant l’etapa de la seva 

adolescència té un importància cabdal perquè repercutirà a la seva vida futura.  

A partir d’aquest moment, les reflexions sobre temes rellevants seran freqüents, a 

mesura que els problemes s’hagin desenvolupat i es vagin solucionant.  

La part final arriba quan els agressors de l’immigrant són detinguts, la iaia es mor, i els 

pares comuniquen a en Pau que es muden. 
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TRANSCURS DELS ESDEVENIMENTS 

 

Juny : (15- 30)  

15 al 20 : capítols 1 i 2 

Del 20 al 22 : capítol 3 

Dia 23 nit  Sant Joan  Capítols 4,5 

 

Juliol : (1- 31) 

1 al 5 : capítol 6 

5 al 15 : capítols 7,8 

Del 15 al 30 : capítol 9 ( vacances d’en Pau ) 

 

Agost : (1- 30) 

1-12 :capítol 10 i 11  festa Ivan 

12 – 15 : capítol 12 

15-20 : capítol 13 

20- 25 : capítol 14 

25:  capítol 15 

25-30 : capítol 16 

 

Setembre : (1-10) 

1-10  capítols 17, 18, 19 

 

 

ESTRUCTURA 

 

Plantejament :  

 

- Capítol 1  - Setze quilos de marisc 

- Capítol 2  - Cuidar-la 

- Capítol 3  - Bàsquet 

- Capítol 4  - Espatarrant Sant Joan 

- Capítol 5  - Sayonara, bústia 

- Capítol 6  - Qüestió de ratxes  

- Capítol 7  - I’ll be waiting 
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Nus :  

 

- Capítol 8 : La iaia Glòria, l’amic Oscar i el maleït Sherlock 

- Capítol 9 : De Cadaqués a l’infern 

- Capítol 10 : De ( Sex ) Shopping per l’Ivan 

- Capítol 11 : Els millors amics 

- Capítol 12 : Forever you and me 

- Capítol 13 : Això no és Bambi 

- Capítol 14 : El somni de l’Ot i el gos amb potes de conill 

- Capítol 15 : Recollint fruits; excel·lent 

- Capítol 16 : Elemental, estimat Watson, elemental 

- Capítol 17 : Qui és en Pau? 

 

 

 

Desenllaç :  

 

- Capítol 18 : Tears in heaven 

- Capítol 19 : Res és per sempre 

 

 

 

 

L’estructura de la novel·la quedava ja perfectament dividida i a més, vaig fer un resum 

de què passaria a cada capítol. Ja tenia l’argument clar, els personatges creats, el 

temps quadrat, l’estructura definida... Ara només calia posar fil a l’agulla. El procés de 

narració.  

 

Redacció de la novel·la 

 

Per iniciar el procés de narració, vaig recórrer un altre cop a “ La cuina de l’escriptura” , 

que m’oferia deu normes que havia de tenir en compte alhora de posar-me mans a 

l’obra.  
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Decàleg de redacció : 

 

1. No tinguis pressa 

 

2. Planteja abans de començar 

 

3. Repassa sempre els esborranys 

 

4. Pensa en els lectors 

 

5. Cuida la gramàtica 

 

6. Dirigeix la teva feina 

 

7. Atenció a l’estructura 

 

8. Repassa la prosa frase per frase 

 

9. Ajuda al lector a llegir 

 

10. Deixa reposar el teu escrit 

 

Amb aquests conceptes assimilats, només m’esperava un estiu llarg que incorporava 

moltes hores davant l’ordinador, moments d’inspiració i moments de desesperació. La 

veritat és que la creació de “ Qui és en Pau?” va ocupar-me la ment durant  gairebé les 

vint-i-quatre hores del dia des de finals de juny fins aproximadament mitjans de 

setembre.  

 

Vaig plantejar la novel·la tal i com he exposat unes línees més amunt des del vint de 

juny fins el dia 30. L’1 de juliol vaig començar amb la redacció en sí.  

 

Sabia que escriuria uns divuit capítols, que al final va acabar sent dinou, així que vaig 

distribuir-me el temps per tal que al setembre la novel·la estigués totalment enllestida i 

corregida. Això implicava un ritme d’un capítol cada tres dies. És a dir, en finalitzar el 

mes de juliol havia d’haver escrit ja més de la meitat de la història, uns deu capítols.  
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I vaig complir. Els primers capítols que implicaven el plantejament i els inicis del nus, 

pel que fa a l’estructura, els tenia molt clars i eren relativament curts. D’unes deu fulles 

de document Microsoft Word.  

En canvi, la part final del nus i el desenllaç de la història se me’n van anar de les 

mans. Tot s’allargava més del previst i perquè la trama argumental tingués sentit i 

pogués incloure-hi el que havia pensat en un principi, necessitava que els capítols 

fossin més extensos. Per tant, amb tres dies no en podia tenir acabat un. A finals 

d’agost havia escrit setze capítols. El setembre es presentava dur i més tenint en 

compte que començaria el curs escolar i els deures i exàmens em traurien temps.  

No obstant això, vaig intentar no caure mai en l’error de les presses, ja que no són 

bones conselleres i m’haguessin pogut jugar una mala passada, tant en la redacció i 

l’estil com en el contingut de la narració.  

No va ser fins poc després de l’inici del curs que vaig acabar d’escriure. Però encara 

quedava revisar molts aspectes i escriure alguns fragments que m’havia deixat, ja sigui 

pel seu pes important en la història i que volia reservar-me per escriure’ls amb calma i 

dedicació, ja sigui perquè els havia d’afegir perquè d’entrada no els tenia previst. I és 

que a mesura que la història avançava, anaven sorgint coses noves que no estaven en 

el guió. Més tard vaig descobrir que aquesta era la vertadera essència de “ Qui és en 

Pau?”.  

 

El procediment que vaig seguir amb cada capítol va ser el següent :  

 

- Rellegir el plantejament que havia escrit prèviament 

- Escriure un esborrany del capítol 

- Revisar l’esborrany 

- Corregir-lo i afegir detalls i fragments o bé ometre’n 

- Llegir com queda finalment 

- Triar el títol adient 

- Enviar-lo a l’editor perquè hi faci una ullada i m’indiqui què fa falta millorar 

- Fer les correccions pertinents 

- Última llegida 

 

Aquests passos em portaven entre dues i quatre hores diàries durant els dies que 

esmerçava en un capítol. Evidentment, al ser estiu alguns dies hi dedicava menys 

estona, la qual cosa comportava que l’endemà havia de fer el doble de feina per no 

retardar-me.  
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Finalment, després de totes les correccions d’en Manel ( vegeu l’annex “ Correus 

electrònics”, apartat “ Primers contactes i acceptació”), “ Qui és en Pau?” va ser acabat 

i tancat a principis del mes d’octubre.  

 

 

Acceptació i publicació 
 

“ Qui és en Pau?” ja estava escrit i revisat, però enmig del procés de narració hi van 

influir altres factors com ara l’acceptació de l’obra per part de l’editorial Setzevents i les 

correccions que l’editor m’anava recomanant. Es pot dir que van ser dos processos 

intercalats.   

Finalment, jo ja havia acomplert la meva part, acabar la novel·la, i ara la feina quedava 

en mans de l’editorial, que va engegar la publicació de seguida.  

Per començar, vaig haver d’escriure’ls una sinopsis de la història, una biografia i 

enviar-los una fotografia meva de mig cos. 

Després de consultar-ho amb Setzevents, ja que jo tenia dubtes sobre quin tipus de 

sinopsis presentar, el que s’acabaria imprimint a la contraportada i a una solapa del 

llibre seria el següent :  

 

 

 

Sinopsis :  

 

Segurament, emmerdar-se de cap a peus sense voler-ho en una història estranya, on 

no hi falten pallisses, personatges sense escrúpols disposats a tot i gent que és més 

perillosa del que aparenta no és la millor manera d’enfocar un estiu que es presentava 

prometedor. 

Això mateix pensa en Pau. Sort que a ell l’acompanyen una bona dosis d’humor i uns 

amics un tant particulars que l’ajudaran a recórrer aquest camí ple d’obstacle que el 

conduirà a descobrir qui és realment. Això si no s’hi queda en l’intent, és clar. 
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Biografia :  

 

David Martos Mompart ( Vilassar de Mar, Maresme, 1991 ). Va estudiar tota la primària 

a la localitat natal fins que amb onze anys va iniciar una nova etapa, canviant d’escola 

i començant la ESO a la ciutat veïna, Mataró. 

La seva afició per escriure es remunta des de ben petit, quan va ttenir prou edat per 

participar en concursos literaris on  va  ser guardonat en alguna ocasió. Engrescat per 

aquests reconeixements ha reunit l’empenta suficient per escriure la novel·la que ara 

teniu entre mans.   

 

 

El següent pas era ja el disseny de la portada. L’editor va demanar-me alguna idea 

que els dissenyadors gràfics poguessin aprofitar i en vista d’això, vaig decidir mirar 

com era l’estil de portades dels llibres que havia publicat anteriorment Setzevents per 

no comunicar-los cap proposta descabellada. Vaig adonar-me que els disseny eren 

força abstractes i no em feien el pes, de manera que davant d’aquesta perspectiva 

vaig passar-los algunes fotografies meves que potser podien servir i els vaig informar 

dels meus gustos pel que feia a colors. A partir d’aquí, els dissenyadors de l’editorial 

van posar fil a l’agulla i en pocs dies van tenir una primera idea de portada i 

contraportada que personalment, em va encantar. Únicament s’hi havia de corregir dos 

errors : un d’ells a la part de la sinopsis que m’havien reescrit canviant el significat que 

jo havia volgut expressar en un principi i l’altre, a l’estrella de la portada on hi figurava 

el número cinc i hi hauria hagut d’haver el deu. ( Vegeu l’annex “ Fotografies”, apartat “ 

Portada i contraportada” ) 

 

Un cop varem haver arribat a un consens per la part exterior de llibre, tocava maquetar 

l’interior. Setzevents va convertir l’arxiu en format PDF després d’una revisió en la que 

jo també vaig participar i van fer una maqueta per tal de saber com quedarien les 

pàgines. A última hora vaig redactar una dedicatòria que s’inclouria a la part inicial, 

lògicament, i finalment, va quedar tot enllestit.  

L’editorial va enviar els arxius a impremta a finals d’octubre i a mitjans de novembre 

van rebre els 200 exemplars de “ Qui és en Pau?”. La meva novel·la havia nascut.  

 

( Per a més informació  sobre aquest apartat, vegeu l’annex : “ Correus electrònics”, 

apartats “Primers contactes i acceptació” i “Procés de publicació” ) 
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Post-publicació 
 

Cinc dies després que “ Qui és en Pau?” hagués arribat a la seu de Setzevents, hi 

havia programada la presentació de les últimes obres de l’editorial a la llibreria 

Robafaves de Mataró, entre les quals havíem arribat a incloure-hi la meva. Des de feia 

mesos es portava planificant aquesta trobada tot i que la meva assistència no era del 

segura degut a que potser la novel·la no arribaria a sortir pel 20 de novembre. Però la 

bona feina de Setzevents i la rapidesa a la impremta, on no hi va haver cap problema, 

van propiciar que jo fos present juntament amb altres autors a la presentació de la 

meva obra. ( Vegeu l’annex “ Correus electrònics”, apartat “ Presentació al 

Robafaves”).  

 

Durant les setmanes prèvies a l’acte, que serviria com el més gran mitjà de difusió, es 

va fer força rebombori per anunciar-lo. Sense anar més lluny, es van penjar cartells per 

molts carrers de Mataró ( vegeu annex : “ Fotografies”, fotografia número 8 ) o per 

exemple,  la revista local Capgròs en va publicar un article a tall informatiu ( vegeu 

annex : “ Fotografies”,fotografia número 1 ), tant a la versió en paper com a la versió 

digital i també la llibreria Robafaves va habilitar el seu aparador per mostrar-hi les 

obres que s’havien de donar a conèixer.  

 

Fins el mateix dia de la presentació, que finalment es celebraria a les 19:00h,  jo no 

vaig veure el llibre físicament. Aquell matí vaig citar-me amb en Manel al Robafaves 

per tal d’entregar-li el contracte que ens unia en mà,  parlar amb ell i que m’expliqués 

quina seria la meva funció aquell vespre i per obtenir algun exemplar del llibre, per a 

ús propi. Veure’l, tocar-lo i fullejar-lo va ser una experiència molt emotiva i gratificant. 

Tot el que jo havia escrit a l’estiu i que únicament havia vist plasmat a la pantalla de 

l’ordinador, ara ho tenia entre mans. I el més important, molta gent podria gaudir-lo 

també, llegir-me i fer-ne una crítica. 

Així doncs, tan sols quedava ja reunir-nos tots ( autors, editor, llibreters, familiars, 

amics, professors i espectadors que s’acostessin ) a les set de la tarda. I amb els 

nervis a flor de pell, l’hora prevista va arribar.   

 

A dos quarts de set estàvem citats els autors a la llibreria, amb l’objectiu de conèixer-

nos primer personalment i intercanviar algunes paraules entre nosaltres. A tres quarts 

ja hi érem tots : l’Eva Lleonart, en Joan González, la Sílvia Cantos, en Manel Subirats i 
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jo. Mentrestant, la responsable del Robafaves havia estat col·locat els nostres llibres a 

primera mà perquè estiguessin a la vista de tothom i al mateix temps, altres llibreters ja 

estaven muntant la taula on ens asseuríem nosaltres i les cadires destinades als 

assistents.  

De mica en mica es va anar omplint la llibreria. Per part meva arribaven amics, 

familiars i professors, que en veure el llibre exposat no van dubtar ni un segon a 

comprar-lo. És a dir, abans de les set els exemplars que tenia la llibreria de “ Qui és en 

Pau?” s’havien esgotat. Sorprès davant d’aquest fet que passava poques vegades, en 

Manel es va veure obligat a anar a buscar una altra caixa de llibres al cotxe, que 

afortunadament havia portat per si de cas.  

Quan cadascú va poder disposar de la seva novel·la, va començar l’acte pròpiament 

dit. L’editor va presentar per sobre l’editorial i a nosaltres els autors, i seguidament ens 

va deixar pas perquè expliquéssim els nostres llibres. El meu torn era l’últim.  

Abans de mi, fins i tot alguns es van atrevir a llegir algun passatge de la seva obra. A 

la fi, va tocar-me. Nerviós, vaig fer un breu resum de la història d’en Pau i vaig explicar 

que era fruit del Treball de Recerca que han de realitzar tots els alumnes de Batxillerat, 

a més d’alguna anècdota que m’havia succeït mentre escrivia i vaig agrair també la 

feina de l’editorial Setzevents, en concret d’en Manel, i de tots aquells que m’havien 

recolzat.  

Quan la presentació es va acabar, va arribar el moment de firmar llibres i esforçar-se a 

pensar dedicatòries. Realment, aquell 20 de novembre va ser tot un èxit i vaig sentir-

me agradablement satisfet.  Vaig rebre suport de totes bandes i el llibre es vendre més 

bé del que m’imaginava. De l’inici de la vida de “Qui és en Pau?” no me’n podia 

queixar gens ni mica. De moment, estava sortint tot rodó i encara se’n va fer ressò per 

tot l’escola gràcies a la revista trimestral i a la web del centre ( vegeu annex : “ 

Fotografies”, totes les fotografies pertanyents a l’apartat “ Presentació” ). 

 

 

 

 

Difusió 
 

Tot havia començat molt bé, sí. Però la feina no s’acabava aquí. Des del moment que 

es publica un llibre, es dóna lloc a un altre procés : la difusió.  

De res serviria que la novel·la fos a les llibreries si els lectors no ho sabessin. Com a 

molt podrien topar-hi per casualitat i amb una mica de sort, comprar-lo. Però no és un 
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recurs ni molt menys suficient. Per tant, s’han de buscar mètodes per tal que la gent 

s’assabenti que el llibre existeix i que a més, és una bona compra.  

Dins del contracte que vaig signar amb Setzevents, aquesta es comprometia a fer-se 

càrrec de la difusió de la novel·la. I complint la seva paraula, van començar incloent “ 

Qui és en Pau?” a la botiga on-line de l’editorial (http://www.botigasetzevents.cat/ ) i la 

globalitzada botiga Amazon* .  

A més de distribuir el llibre pel llistat de llibreries amb què té contacte Setzevents ( 

vegeu annex “ Correus electrònics”, apartat de “ Llibreries” ), va enviar un número petit 

d’exemplars com a dipòsit a l’associació         “Tots els llibres”, que inclou llibreries de 

tot Catalunya i on també es poden consultar per Internet (http://totllibres.com/ ).  

Fins i tot, vaig respondre una entrevista que completaria la meva fitxa, és a dir, 

biografia, fotografia i sinopsis de l’obra, per tal d’incorporar-me a una iniciativa que 

tenia com a objectiu anunciar els autors de Setzevents en revistes de cultura o de 

lleure per promocionar les seves obres ( vegeu annex : “ Correus electrònics”, apartat “ 

Catàlegs” ).  

Una altra alternativa de difusió, aquesta per arreu del món, és la de Boockcrossing* , al 

qual Setzevents hi està afiliat i amb la meva acceptació, s’hi van destinar cinc 

exemplars. ( Vegeu l’annex “ Correus electrònics”, apartat  “Difusió, Bookcrossing”) 

Aquests han estat els mètodes de difusió que l’editorial va posar en pràctica des de la 

publicació del llibre però cal esmentar que ja el dia de la presentació s’hi va convidar 

l’Albert Calls, propietari de la llibreria Proa, crític literari i redactor en cap del Tribuna, 

diari on va escriure un article sobre l’acte al Robafaves i on es va comprometre a 

publicar-hi les entrevistes i fitxes dels autors periòdicament.  

 

Per altra banda, no només Setzevents es va encarregar de difondre la publicació de  

“Qui és en Pau?” sinó que també l’escola, com ja he explicat unes línees més amunt, 

va treure’n un article a la revista i a web ( vegeu annex “ Fotografies”, números 15 i 

16), i jo mateix vaig procurar fer-me publicitat.  

A part d’anunciar a coneguts i no tan coneguts la notícia del llibre, vaig demanar als 

dissenyadors gràfics de l’editorial si els sabria greu idear-me un cartell que jo pogués 

penjar pel meu poble i rodalies. Evidentment, no només no s’hi van negar sinó que em 

van enviar tres propostes, totes elles perfectes ( vegeu annex “ Fotografies”, números 

17, 18 i 19 ). Així que només em quedava portar-los a un impremta i quan els vaig tenir 

a mà, distribuir-los pels màxims carrers possibles. I així ho vaig fer, aconseguint que 

els ornaments de les festes nadalenques del 2008 tinguessin més competència que 

mai.  
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CONCLUSIONS 
 
Les conclusions que extrec del meu Treball de Recerca són molt clares i concises, a 

més d’estar estretament relacionades amb els objectius que m’havia proposat en un 

principi. Havent finalitzat ja la meva tasca, puc afirmar amb seguretat que els he  

acomplert.  

 

Pel que fa al primer, conèixer i entendre els passos que segueix un escriptor quan 

decideix escriure una novel·la, mentre ho fa, i la posterior publicació, l’entrevista amb 

en Rafael Vallbona m’ha estat de gran ajuda per descobrir com treballa una persona 

que es dedica plenament a l’ofici. També he destacar que posar-me a escriure jo 

personalment ha estat potser el més important, ja que quan s’aprèn de veritat és quan 

practica un mateix.  

 

 

En el segon objectiu volia investigar quin procés seguia una obra des que era escrita 

fins que arribava a les llibreries. Gràcies un altre cop a la conversa amb en Rafel 

Vallbona vaig fer-me’n una idea del que succeïa en una editorial gran :  

 

- Enviar l’original a l’editorial per correu electrònic 

- Correcció d’estil i ortogràfica 

- Producció de galerades 

- Segona revisió i correcció 

- Elaboració de diverses portades 

- Triar-ne una arribant a un consens entre editorial i autor 

- Quan està tot enllestit i les còpies impreses, llançar finalment el llibre al mercat 

 

I per l’experiència pròpia amb Setzevents, vaig viure aquest mateix procés, amb 

alguna petita variació, en primera persona. Aquests van ser els passos que vaig seguir 

jo :  

- Enviar l’obra per capítols a Setzevents 

- Fer les correccions pertinents a cada capítol que em manava l’editor, Manel Subirats 

- Enviar de nou l’obra sencera corregida 

- Última revisió 

- Maquetació en PDF 
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- S’escull un format ( mides, marges, etc. ), i un acabat final ( tapes, solapes... ). 

- Se n’obté el pressupost 

- Amb el pressupost acordat es procedeix al disseny de la portada 

- S’arriba a un consens entre editorial i autor 

- Quan està tot enllestit virtualment i els arxius validats, s’envia a impremta 

- D’impremta en surten el nombre de còpies acordades i a partir d’aquí ja només cal 

distribuir-lo a les llibreries.  

 

Per tant, amb el treball acabat, ara ja sé, fins i tot de primera mà, quin és aquest 

procés que abans desconeixia i sempre m’havia suscitat curiositat.  

 

 

Referent al tercer objectiu que em vaig proposar, confirmar si realment és complicat 

entrar en el món editorial, puc donar fe que no és gens fàcil i que la majoria 

d’escriptors novells que ho proven fracassen en el seu primer intent. L’exigència i el 

rigor són molt estrictes i sovint, encara que l’obra sigui literàriament bona, potser no 

interessa comercialment. És a dir, influeixen molts factors i s’ha de disposar també 

d’una bona dosis de sort. No obstant això, si no surt correctament el camí de les 

editorials grans, sempre es pot recórrer a d’altres més petites que com Setzevents, 

tenen l’objectiu de promocionar la cultura catalana i en la qual el nivell d’escriptura és 

més baix perquè el que els interessa és ressaltar autors nous i oferir-los l’oportunitat 

de millorar amb el temps.  

I ja com a últim recurs, encara queden aquelles empreses ( Bubok, Lulu ) que 

publiquen qualsevol tipus de text sense miraments, ja que aquesta és la seva funció i 

d’això en treuen negoci.  

 

Finalment, l’últim objectiu, viure l’experiència en primera persona, va relacionat amb 

els anteriors. He complert la resta gràcies a que he aconseguit escriure una novel·la, 

trobar una editorial que li fes el pes i publicar-la. Aquest fet ha donat peu a que visqués 

cada situació des del punt de vista d’un autor i a mesura que avançava tot plegat, he 

anat aprenent i assimilant els passos que des d’un principi m’interessava investigar i 

conèixer.  
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Pel que fa a les hipòtesis, m’he adonat que de tres que m’havia plantejat, en dues 

d’elles estava en el cert però amb la darrera m’equivocava per complet.  

 

En la primera creia que per escriure una novel·la, les virtuts més imprescindibles eren 

la paciència i la confiança en el propi projecte. Un cop “ Qui és en Pau?” ja està 

publicat, puc reafirmar-me en el que pensava en un principi : escriure és una activitat 

laboriosa que requereix correccions constants i moltes modificacions per tal que el text 

quedi exactament al teu gust i expressi el que realment vols. Per tant, comporta força 

temps i dedicació, de manera que si no ets pacients en el moments en què no tot va 

com una seda i no confies en el que portes entre mans, tens molts números de no 

aconseguir el teu objectiu.  

 

A la segona hipòtesis vaig fer referència al món editorial i a la dificultat de fer-s’hi un 

lloc si no disposes d’antecedents literaris o algun contacte. Aquesta hipòtesis va 

relacionada amb el tercer objectiu que m’havia proposat, és a dir, les conclusions que 

n’extrec són les mateixes i no estava equivocat quan defensava que una editorial gran 

és difícil que t’accepti.  

 

En canvi, si que anava errat en la tercera hipòtesis, on exposava que si fracassaves en 

el món editorial ja no hi havia altres opcions de publicar. Investigant sobre altres 

mètodes he descobert sempre hi ha segones alternatives com ara l’autopublicació. És 

més, fins i tot econòmicament aporta més avantatges ja que el risc de perdre-hi és 

molt baix. Tot i així, si el que es busca és mèrit literari i satisfacció personal, potser no 

és un camí tan interessant com el d’arribar a publicar en una editorial tradicional.  

 

 

En definitiva, el Treball de Recerca m’ha servit per donar el primer pas per encaminar-

me en el que m’agradaria dedicar-me quan acabi els estudis : escriure. Escriure en 

qualsevol àmbit, ja sigui purament literari, o com a periodista, guionista, columnista... 

De moment m’és indiferent, tot i que en un futur molt llunyà preferiria centrar els meus 

esforços exclusivament a crear novel·les o cultivar altres gèneres.  

Si més no, ara per ara i gràcies al treball, ja tinc el meu primer llibre a les llibreries, la 

qual cosa m’encoratja i em dóna ànims a seguir aquest rumb.  

I per sobre de tot, m’he fet una idea molt aproximada de les editorials, els escriptors, 

els crítics, llibreters, els gremis... En altres paraules, de l’univers literari.  
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M’he adonat que, malgrat alguns entesos afirmin que el sector dels llibres està 

quedant enrere per deixar passar a altres activitats de lleure com ara videojocs, 

televisió, Internet, aquest univers encara té corda per molts anys. Afortunadament.  
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AGRAÏMENTS  
 
En aquest treball hi ha col·laborat algunes persones que sense l’aportació de les quals, 

no hauria estat possible. Cadascuna m’ha ajudat a completar la tasca i per això m’he 

vist obligat a fer-ne esment en aquest apartat. Són les següents :  

 

- Sergi Castillo : Tutor del Treball de Recerca . M’ha servit de guia en els 

moments en que anava desencaminat o no sabia com acabar d’enfocar alguns 

aspectes.  

- Manel Subirats : L’editor de Setzevents que va acceptar a publicar la meva 

història i que em va encoratjar a seguir sempre. Els seus ànims i la seva feina 

són fonamentals i potser la gran base d’aquest treball.  

- Rafael Vallbona : Escriptor, periodista i guionista que va concedir-me una 

entrevista a Premià de Mar i que em va aclarir la majoria de dubtes sobre el 

món editorial i de l’escriptor.  

- Els professors i professores de l’escola Santa Anna de Mataró que he tingut 

fins al moment : cadascun d’ells m’ha transmès algun coneixement que 

inconscientment sempre queda reflectit en la novel·la i en el que vaig fent dia a 

dia. 

- Els meus pares : les persones que han estat constants i m’han recolzat des del 

principi fins a la fi.  
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