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RESUM
El llibre físic constitueix més que no només el suport de l’obra literària un
conjunt d’elements interpretatius que la condicionen en la seua recepció. A través
d’alguns dels elements més importants que conformen el llibre físic, usualment
anomenats paratexts, i d’exemples concrets s’estudiarà com aquests elements poden
condicionar-ne la recepció i la lectura de les obres que contenen.
Paraules clau: llibre, edició, hermenèutica, estètica de la recepció, paratexts, lectura.
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0.OBERTURA
Acostumem a entendre el llibre, en els millors dels casos, com el suport que
conté l’obra literària. Un suport que és dòcil, transparent. Identifiquem el llibre amb
l’obra que conté. Però oblidem que el llibre no és això: el llibre és més aviat indòcil i
amb moltes ombres, translúcid. De fet la relació de la literatura amb el llibre es remunta
als començaments de l’escriptura, des dels mateixos inicis l’escriptura i la lectura ha
estat indissociablement lligada al suport on estava escrit. “La recepción de un texto está
condicionada por la forma que se le da. Hay que mirar los documentos en sí mismos,
investigar cómo han ido evolucionando a lo largo de los siglos [...] (Martin, 1999: 14)”
La frase de Martin està referida als documents més antics de la humanitat, però no per
això deixa de ser escaient, McLuhan ho diria més explícitament i sobre qüestions molt
més actuals: El medio es el mensaje (1967).
Perquè no es fa la mateixa lectura d’un text escrit en una tauleta de ceràmica que
en un volum de pergamí – un rotllo de pergamí que es llegia desenrotllant-lo – o en un
còdex. El material implicava, sobretot, una concepció de la lectura molt diferent. Mentre
que el còdex és una lectura seqüencial – una pàgina precedeix una altra i estan
numerades per tal de fer-ho explícit – i progressiva, en el volum la lectura era única,
continuada i total. S’ha relacionat aquest fet directament amb la concepció del temps
que tenia cada societat: “Se ha observado, en este sentido, que el libro [còdex] se
correspondía con la concepción lineal del tiempo propia del mundo cristiano, mientras
que el volumen, con su desenvolmiento, se correspondía mejor con la concepción
cíclica del tiempo propia de la Antigüedad clásica” (Agamben, 2014: 82). O quan
s’afirma que la disposició i organització del text en un volum – en un rotllo - “no tienen
nada que ver con la representación del espacio y del tiempo que nos es propia a
nosotros, ni con esa concepción lineal del tiempo que nos ha enseñado la escritura”
(Martin, 1999: 30). Arguments dels quals podem extreure que, en primer lloc, la forma
com es publica i llegeix un text porta aparellada una concepció determinada de la
lectura. I en segon lloc, que sembla que el volum responia més a una estructura oral que
a una escrita. Les tradicions i les cultures orals tendien al volum perquè la literatura oral
és temporalment cíclica, continua; mentre que les tradicions escrites tenen una
concepció lineal i seqüencial del temps.
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I no solament això, en les tradicions del volum la relectura era extremadament
complexa: «[En el volum] La lectura debia efectuarse por tanto en “continuo”. Toda
vuelta atrás o toda tentativa de anticipación suponia una manipulación molesta de un
objeto elegante y frágil.» (Martin, 1999: 76) La forma “física” del suport on estava
escrit, del llibre en sentit històric, condiciona la manera de llegir i també la interpretació
de l’obra. Ara bé, en què es basen les diferències entre el volum i el còdex per establir
aquesta diferència tan important? La resposta és clarivident: la pàgina. La pàgina, que
s’acostuma a considerar com un element indolent en el llibre és la responsable d’un dels
aspectes més complexos i interessants de l’estudi del llibre i la lectura: el temps de la
lectura. La pàgina com a una superfície que es pot abraçar visualment d’una única
mirada, la pàgina com a espai finit i accessible. En l’àmbit de l’estudi del llibre i
especialment de la pàgina, és especialment cèlebre l’estudi que Ivan Illich va dedicar a
El viñedo del texto (2002): un magnífic treball on s’estudia la importància de la pàgina
en l’etologia medieval i desglossa la relació entre la disposició del text i la pàgina. El
mateix Illich considera que la pàgina, i no la impremta, com la vertadera revolució
tècnica que va fer possible la cultura llibresca actual (Illich, 2002: 53). La pàgina va ser
un invent, una revolució del còdex enfront de la resta de tecnologies de l’escriptura, un
invent que canviaria per complet la manera de llegir i d’entendre el món. Perquè fins i
tot l’existència de la pàgina no és innocent respecte al contingut i a la seua recepció.
Així doncs el que actualment s’anomena llibre és només una de les múltiples formes de
llibre que han existit, una de molt determinada que incorpora, ja des del seu naixement,
una determinada forma de lectura, una concepció determinada del temps i per tant, una
forma de pensar. El llibre des de la seua configuració primerenca, el suport material, és
ja un element condicionant del pensament, del temps i de la lectura. El suport material
és la primera ombra que sotja el llibre i filtra la recepció del contingut.
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I.INTRODUCCIÓ
Si fins i tot el suport sobre el qual es configura el llibre és tan important per a la
recepció del text que contenen, quina és la implicació que tenen tota la resta d’elements
que configuren el llibre? I per què podem establir una relació directa entre els aspectes
materials i exteriors del llibre amb allò que el llibre conté? Entendre aquesta relació serà
la nostra principal prioritat, sense aquesta relació resultarà impossible entendre com i
perquè els elements que acompanyen el text també el condicionen. Una definició del
mot “llibre” resultarà imprescindible, una definició, que ho avancem, continga
l’apreciació de materialitat del llibre. Perquè la història del llibre està indefectiblement
lligada al seu suport, i el suport és sempre material, físic. De fet, una definició molt
escadussera i ràpida podria ser que el llibre és el continent d’un text: d’un contingut. Per
establir i estudiar la relació entre els elements que conformen el llibre revisarem alguns
dels conceptes teòrics del camp de la teoria literària i la filologia per intentar adaptar la
terminologia al fet concret, en el nostre cas intentarem usar la terminologia creada per
Gérard Genette: els paratexts. Però també ens veurem obligats a explorar la
terminologia i les consideracions que s’han fet des del món del disseny editorial a la
figura i objecte llibre. Així mateix, com que el llibre s’entén principalment, i ens estem
avançant, com a quelcom que ha de ser llegit, resultarà imprescindible estudiar alguns
conceptes determinats de l’Estètica de la Recepció. El nostre objecte d’estudi serà, per
tant, el llibre que s’ha de llegir, la recepció d’aquest llibre i com influeixen els diferents
elements que el conformen en la seua lectura. En altres paraules: el que ens interessa és
investigar com i perquè els diferents elements que conformen el llibre condicionen la
recepció de l’obra literària. Per què el llibre, a diferència de l’obra literària, conté una
sèrie d’elements que tot i resultar innocents no ho són en absolut. Aquests elements
funcionen com les ombres del llibre: hi estem tan acostumats a ells que ni els notem,
però sempre estan.
És per això que primer ens resulta imprescindible definir què és un llibre,
delimitar-ne els actors, establir una metodologia i per últim fer una selecció de quins
elements tractar. Nosaltres optarem per aquells elements del llibre que s’amaguen a la
vista de tothom: els elements que són impossibles de no veure però que no han atret
l’atenció que es mereixen. Cenyirem el nostre estudi a tres elements bàsics: el format i
la col·lecció, les cobertes i les il·lustracions. Així doncs el llibre físic, la seua història,
els elements que el conformen i l’impacte hermenèutic que tots aquests elements
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exerceixen sobre l’obra que contenen durant el procés de lectura seran els bastidors del
nostre treball.
Ara bé, de tots els llibres possibles, nosaltres ens centrarem únicament en els
llibres de literatura per la seua especial complexitat. I diem que són especialment
complexos perquè el que “contenen” és una obra literària, una obra literària que des de
l’estudi de la literatura sempre ha funcionat com una obra autònoma. I que per tant, tot
el que envolta l’obra però no és estrictament l’obra ha passat a un segon pla, o no ha
estat tan estudiat. Se li ha donat sempre una prioritat al contingut sobre el continent. El
nostre objectiu no és negar o subvertir aquesta idea sinó posar un èmfasi especial en
com el continent proposa modificacions i interpretacions del contingut molt
significatives. Però en aquesta frase hi ha trampa: no podem ser tan ingenus de pensar
que el continent pot proposar, per si mateix, alguna modificació o interpretació. El
llibre, com qualsevol tecnologia humana és un producte i per tant hi ha algú darrere que
s’encarrega d’orquestrar aquesta proposta, en el cas del llibre aquesta persona és
l’editor. Però la frase encara fa trampa en altre sentit, els llibres existeixen per una raó
molt simple: la de fer-se llegir. Si hi ha un subjecte actiu que elabora el llibre hi ha un
subjecte actiu que rep el llibre, l’interpreta i el llig. En altres paraules, l’obra literària es
veu modificada – interpretada - i convertida en llibre pels designis d’un editor però
també és modificada, interpretada i convertida en lectura pel lector. Entre la creació de
l’obra literària i la seua recepció hi ha una sèrie de passos, de processos i interpretacions
que convé no oblidar, aquests són els que nosaltres volem estudiar. És a dir, volem
investigar quins són els lligams interpretatius que s’estableixen entre els elements que
actuen en el moment de la lectura: l’obra literària, la mediació que hi intervé per mitjà
del llibre i la recepció del lector. L’estudi que ens ocupa és, per tant, de caràcter
hermenèutic i comparat, no descriptivista i funcionalista. Tampoc no centrarem l’estudi
en una obra determinada, sinó que proposarem una mena d’experiment hermenèutic que
a partir de l’exemple de diversos llibres o propostes editorials, literàries i artístiques
molt concretes, però d’un valor paradigmàtic exemplar per tal de descobrir en quin
sentit el llibre com a objecte i com a constructe pot ser determinant en la configuració
d’un horitzó d’expectatives de la lectura així com la seua funció com a crítica de l’obra
que conté.
Per a nosaltres, per tant, el llibre, físic, és entés com el resultat d’edició d’un text
literari o no, és una conjunció d’elements de diferents disciplines. En una reducció a
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binomi trobaríem que l’obra literària és el contingut i el llibre és el continent. Ara bé, la
relació entre contingut i continent no és de subordinació, és a dir, la manera com el
continent arreplega el contingut condicionarà explícitament i implícita la recepció del
contingut, ja ho hem dit abans, però potser de tots els objectes que poden participar
d’aquesta situació dualista el llibre té una existència especialment paradigmàtica. Com
va assenyalar el dissenyador Martínez de Sousa al seu celebrat Manual de edición y
autoedición:
el libro, siendo material en su apariencia, solo tiene explicación por aquello que encierra,
el contenido, la parte espiritual, no el continente. Así, si en los productos ordinarios
contenido y continente son, ambos, elementos materiales, en el caso del libro no sucede
igual: dentro del libro objeto físico hay una obra ente espiritual, algo no asible y solo
visible porque en este soporte (el libro) el mensaje necesita una apriencia física para
manifestarse. En el caso de los productos ordinarios, podemos prescindir del continente y
quedarnos con el contenido; en el libro, si tiramos el continente, con él arrojamos también
el contenido (Martínez de Sousa, 2005: 36-37).

Segurament, tal com indica Martínez de Sousa, hi ha pocs “productes” que
tinguen una situació existencial tan antagònica: el valor intel·lectual es troba al
contingut però no pot existir sense el contingut. I amb una relació tan estreta entre el
contingut i el continent és impensable no estudiar la relació que s’estableix. Ara bé, cal
fer una distinció molt important: l’obra literària pot funcionar autònomament, el llibre
no pot funcionar si no és en relació al contingut que conté. I si funciona sense el
contingut, és perquè ja no és un llibre, si l’entenem de la manera tradicional, hi tornarem
més endavant. En literatura ha estat de sentit comú estudiar els components lingüístics
per entendre millor el text, però en canvi no es té la mateixa idea dels elements exteriors
al text, de tots aquells que fan explícit el seu estar en el món. De la mateixa manera que
la lingüística va ajudar a entendre la literatura, l’estudi dels elements exteriors i físics
del llibre ajudaran a estudiar l’obra literària i especialment la seua recepció. No hem de
prioritzar el continent sobre el contingut, però hem de ser conscients que no podem
entendre en la seua totalitat – tot i que tenim el dubte de si realment és possible entendre
alguna cosa en la seua totalitat – sense ser-ne també conscients de tot allò que envolta i
presenta el text. En el camp del disseny la forma condiciona la funcionalitat de l’objecte
dissenyat i tot i que en literatura parlar de funcionalitat resulta irrisori, sí que podem
emprar l’analogia, a la qual tornarem, perquè disseny i edició estan molt lligats, per
explicar com la materialitat de l’objecte condiciona la seua recepció.
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Ara bé, si la distinció entre continent i contingut és necessària per a explicar el
punt de partida per entendre què entenem per llibre i perquè ens resulta
hermenèuticament interessant no és suficient. En la societat actual on tot s’ha
“virtualitzat”, per paradoxal que semble quan ens trobem en una situació de
consumisme exagerat, on es parla de “llibres digitals”, on les relacions personals ja no
es fan físicament sinó que telemàticament, i on fins i tot apareix la virtualitat màxima
dels diners, els “bitcoins”, convé parlar de la “materialitat dels llibres”. Convé fer una
mirada atenta a tot allò que encara és material, tangible, físic, i estudiar-ne totes les
seues propietats, perquè en definitiva, no tenim altra manera d’accedir a la virtualitat
que mitjançant aparells materials.
En aquest sentit trobem que ens hem de remetre a la polèmica que va encetar fa
alguns anys i encara continua sobre la “mort del llibre”. Quan van aparéixer els primers
ordinadors i memòria digital els intel·lectuals de tot el món van posar les mans al cap,
preveien que la frase d’Hugo a Nostra Senyora de París es faria realitat, la cèlebre frase
“esto mata aquello”, que el llibre tenia els dies comptats. Van haver-hi reaccions
contràries, com el semiòleg i bibliòfil Umberto Eco, a unes converses amb el guionista i
també bibliòfil Jean-Claude Carrière al voltant del futur de llibre, va sentenciar que el
llibre (en aquest sentit volia dir còdex) no desapareixeria mai perquè era una invenció
tècnica que no es podia superar. Va comparar el llibre amb la roda o amb la bicicleta,
explicant com el llibre és una tècnica que no canvia (Eco, 2010: 50) i afegeix: “una vez
alcanzada la perfección, es imposible superarla” (2010: 50). A més a més identificar el
llibre com un invent “biològic” (2010: 25), lligat a l’alfabet que és una innovació
vinculada al cos (2010: 25). No ens costa associar aquesta idea a la lapidària frase de
Borges on certifica que el llibre és una prolongació de la memòria i de la imaginació
(Borges, 1980: 13) i per tant, un invent biològic i perfecte. És a dir, que en definitiva
apostava per la seua funcionalitat “cultural” i la perfecció tècnica assolida. També el
bibliòfil català Ramon Miquel i Planas va dir alguna cosa semblant: “considerant
l’aspecte material, el llibre no ha passat del que ja va ser en temps de Gutenberg”
(Miquel i Planas, 1932: 47). Tenien una concepció totalment conservadora del llibre,
d’element tancat. De fet el mateix Miquel i Planas als seus Ensayos sobre bibliofilia
(1932) descriu quin és el tipus de llibre “perfecte” i el resultat és que el llibre perfecte és
el llibre editat els patrons anteriors, fins i tot arriba a sentenciar que el fotogravat serà la
perdició del llibre, i solament el gravat té la categoria per a incloure’s en un llibre.
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Aquestes postures, considerablement reaccionàries, tenien l’avantatge de tranquil·litzar
els intel·lectuals: el llibre era un element complet i perfecte i no podia ser superat per
cap altre. La seua existència estava lligada a quelcom tan fràgil com la invenció tècnica.
Però en canvi eliminava qualsevol tipus d’estudi o d’investigació “nou” sobre el llibre.
Per altra banda, hi va haver un corrent, minoritària, d’artistes i intel·lectuals que
van acceptar la finitud del llibre: el filòsof de la deconstrucció Jacques Derrida i l’artista
i exescriptor i artista mexicà Ulises Carrión que assumien que el llibre hauria de morir
en algun moment. Derrida, a qui tornarem més d’una vegada en el present treball,
considerava que el llibre tal com l’entenem canviarà radicalment, evolucionarà: se
espera o se aguarda otro libro, un libro por venir que transfigurará o incluso salvará al
libro del naufrágio que está en marcha” (Derrida, 2003: 20). De fet Derrida critica el
que ell anomena una “sacralització de tot el que es relaciona amb el llibre” (Derrida,
2003: 23), per a ell s’ha investit d’una certa religiositat els modes de lectura i escriptura
convencionals. Derrida s’obri a les noves possibilitats de lectura i d’escriptura que
porten les noves tecnologies i aposta per adoptar-les també en el llibre, ignorant eixa
sacralització que se sent respecte a tot el que és antic, perquè es considera intocable i
immillorable. Resulta especialment interessant la perspectiva de Derrida en tant que
entén el llibre com a alguna cosa més que el còdex o que una mera invenció tècnica, el
relaciona directament amb les maneres d’entendre el món, de llegir i d’escriure, és a dir,
que dota al llibre d’unes propietats més enllà que les de contenir informació.
Per a Ulises Carrión, el llibre havia de morir perquè era una cosa “viva” (2016:
109) i en lloc de considerar-lo com a un element acabat, va dedicar la seua vida a
l’experimentació i investigació artística del llibre, pensant que si podia morir també
podia evolucionar. Per a arribar a aquesta conclusió, Carrión va haver de separar el
llibre de l’obra literària: “Un escritor, contrariamente a la opinión popular, no escribe
libros. Un escritor escribe textos” (2016: 37), de fet, Carrión va elaborar tota una teoria
del llibre gràcies a la seua aportació al llibre d’artista o “obra-llibre” com els anomenava
ell. De la particular visió de Carrión en parlarem més endavant i amb molta més
profunditat. La idea de Carrión respecte al llibre era molt simple: el llibre, agafant com
a model el còdex, podia existir com una forma autònoma i distanciar-se del text literari,
i de fet, ho havia de fer si volia mantenir-se. Però tot i que s’havia de separar no podia
existir sense la relació que estableix el format llibre amb el contingut, és a dir que no es
desprén del tot del continent que tradicionalment comporta. Carrión creia fermament
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que el llenguatge escrit acabaria passant a un segon pla, que el llenguatge visual del
cinema i la fotografia convertirien l’escriptura en un sistema obsolet. Així doncs,
Carrión diferenciava entre llegir un llibre i llegir una obra literària, i molt sovint
reivindicava que el llenguatge escrit no era el llenguatge que millor s’adaptava a
l’estructura del llibre (2016: 38). Va distingir clarament entre obra literària i llibre i va
dotar d’un aparell interpretatiu, en quant que artístic, al llibre com a format. Però la
teoria de Carrión estava enfocada al món de l’art i fins i tot atacava amb una certa
virulència el món de lletres, així doncs no podem adoptar les seues idees en la seua
totalitat, ens caldrà doncs, matisar-les i discutir-les per tal d’adaptar allò que es pot
aplicar als llibres en general i excloure aquelles reflexions úniques per a la pràctica
artística. El nostre objecte són els llibres “convencionals”, és a dir, aquells que estan
dirigits a un gran públic i que tenen com a objectiu principal contenir una obra literària.
En canvi no compartirem la proposta de Carrión que explícitament blasmava dels llibres
de literatura. Com que no podem exportar els procediments artístics no impunement
emprarem alguns llibres de bibliòfil, que són aquells llibres on la cura per l’objecte
llibre i el seu contingut aconsegueixen un cert equilibri, i els llibres de literatura – els
llibres “convencionals” - com a transició, ja que aquests reuneixen les característiques
artístiques i estètiques del llibre d’artista i la voluntat de contenir una obra literària.
Aquest breu repàs per les diferents maneres d’enfrontar-se la mort del llibre
evidencia les diferents concepcions que es pot tenir del que és un llibre. Creure que el
llibre no desapareixerà mai ja és apostar per una definició de llibre, de la mateixa
manera que ho és considerar que irremeiablement acabarà desapareixent. La definició hi
subjau sempre. En certa manera definir és entendre. Però si s’entén un mateix objecte de
tantes maneres diferents, quina definició podem donar?

1.QUÈ ÉS EL LLIBRE?
Ara bé, al llarg de la introducció hem parlat del llibre sense proposar una
definició clara. Així doncs, què entenem per llibre? Convé començar definint què és el
llibre. La definició, que a priori pot semblar banal no ho és en absolut. Al DIEC2, la
primera de les 22 accepcions de llibre diu: “Conjunt de fulls escrits posats en l’ordre en
què han d’ésser llegits, especialment reproducció impresa d’una obra en fulls de paper
reunits per plecs formant un tot.” I la primera accepció del diccionari de la RAE:
“Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas,
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forman un volumen”. Aquestes dues definicions no tenen gairebé cap diferenciació
formal, si bé la definició catalana especifica que les pàgines s’han d’ordenar per tal de
proposar un ordre de lectura no hi ha cap més matís. Les dues definicions es refereixen
al llibre com a objecte físic, com al suport i no al contingut. Ens trobem per tant, amb
una definició pràcticament taxonòmica, que no aporta més que la definició més bàsica
del que és un llibre. Sembla lògic que si entenem per llibre un element tècnic que es
basa en fulls enquadernats la visió d’Umberto Eco sobre la perfecció i imbatibilitat del
llibre en un futur de noves tecnologies no resulta gens estranya.
Ara bé, la RAE, que en principi havia optat per una redacció més lacònica
afegeix que un llibre és també: “Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con
extensión suficiente para formar volumen, que pueda aparecer impresa o en otro
soporte”. És a dir, que tot i que continua lligant l’existència de la paraula “llibre” a la
seua publicació – en paper o no –, ja incorpora la possibilitat d’entendre una obra com
un llibre, és a dir accepta el desplaçament metonímic de la part pel tot. El llibre, amb els
seus fulls, i enquadernat és també l’obra que conté, sense fer-ne distinció. En castellà,
doncs, llibre remet al contingut i al continent. En català també, és clar, però l’Institut
d’Estudi Catalans encara no ho ha incorporat. Incorporat o no, és molt comú sentir
parlar de llibres com a obres literàries, com ara dir “l’Ulisses de James Joyce és un
llibre que m’agrada molt” quan podríem dir que “és una novel·la que m’agrada molt”.
És una simplificació lògica, estar catalogant genèricament cada text que llegim pot
resultar complex i moltes vegades impossible, però no per això deixa de ser una
reducció certament perillosa, s’obliden tots els actors invisibles que participen en el
llibre. Respecte d’aquesta confusió, el cèlebre editor Mario Muchnik a les seues
memòries com a editor diu:
Un original no es un libro. Un libro tiene un formato, una cubierta, un tipo de
encuadernación y un tipo de papel, un número de páginas que depende de la tipografia
escogida y de los márgenes, un número determinado de ejemplares y, finalmente, un
precio unitario de venta al público. Todo ello perfectamente quantificable, pero el editor
ha de decidir sobre todos y cada uno de estos puntos. (Muchnik, 2014: 71)

Muchnik fa referència a la diferència entre original i llibre, però en termes
absoluts parlar d’un original és el mateix que parlar d’una obra (literària). Per a
Muchnik, i també per a nosaltres, la decisió de tots els elements que conformen el llibre
pertany a l’editor, fins i tot si no és ell l’encarregat directe de fer-ho, com ara el disseny,
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la traducció o les il·lustracions. Tornarem més tard al paper de l’editor, però per ara ens
resulta imprescindible fer-lo entrar en escena. Si seguim Muchnik, que ho fem, el llibre
és un original, un text, una obra literària, que ha passat pel filtre de decisions de l’editor.
No només un seguit de pàgines enquadernades. Ni tampoc una obra literària en brut.
Definició que no solament no encaixa per als editors sinó que tampoc per als
estudiosos de la història del llibre. La definició està fent referència als fulls del llibre, no
importa el material, però sempre són fulls. En aquestes definicions “llibre” vol dir
“còdex”. I de fet, és un matís vertaderament important, el còdex és una invenció
occidental. No volem endinsar-nos en un tema tan extens com el de la relació del temps
amb la lectura però convé apuntar-la. El còdex instaura una lectura seqüencial a través
del constant pas de les pàgines, en un còdex la idea de progrés és inherent. És irrellevant
si es passen de dreta a esquerra o de dreta a esquerra. Per a altres estudiosos,
especialment de la història del llibre antic, el llibre no és rellevant com a suport en si, si
no com a suport d’escriptura. És a dir, com a qualsevol objecte que siga dipositari d’una
escriptura. En paraules de l’historiador Ernst C. Richardson: “un libro es qualquier
registro de pensamiento de palabras. Aquí de nuevo no interesa ni el tamaño, ni la
forma, ni el material; inlcuso una palabra puede ser un libro y ese libro toda una
biblioteca” (1914: 20). I aquesta descripció és considerablement diferent de la
proporcionada pel DIEC o el DRAE. El llibre com a registre de pensament, com a
transmissor de la informació. En aquest sentit, tant Carrión com Derrida hi estarien
d’acord, el llibre pot desaparéixer com a còdex, però no com a element de transmissió.
Sempre hi haurà llibres, tot i que canvien la seua aparença material, tot i que canvie el
seu suport.
És a dir que el llibre és, al mateix temps: un objecte físic amb fulls enquadernats
també anomenat còdex, una obra publicada que ha passat per un filtre de decisions
determinades i quelcom que transmet informació escrita.
Però la dificultat de definir el llibre no rau solament amb aquestes definicions, si
considerem que el llibre és un registre per a la transmissió d’informació el podem
considerar també com un mitjà de comunicació. I encara més, com el primer mitjà de
comunicació de masses. Eixa és la meravellosa tesi que Marshall McLuhan desenvolupa
a La galàxia gutenberg el 1969. I que molts estudiosos recullen i amplien. McLuhan a
La galàxia gutenberg exposa com el pas de l’escriptura cal·ligràfica a l’escriptura
tipogràfica va canviar la mentalitat de la humanitat i va revolucionar l’època en la qual
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va aparéixer. Com que el llibre comença a imprimir-se i per tant a fer-se més accessible,
ja és possible difondre idees a una gran quantitat de persones diferents en un temps molt
reduït. McLuhan no fa sinó constatar el que molts estudiosos confirmen (com ara Roger
Chartier, Elisabeth L. Eisenstein o Henri-Jean Martin1), que el llibre és un element actiu
en l’evolució històrica i de la humanitat. De més a més, seguint aquesta idea del llibre
com a mitjà de comunicació ens n’adonem, gràcies a les reflexions d’Abraham Moles
(1982) i Juan Martínez Moro (2004) que el llibre és un suport com a mínim “bi-media”
(Moles, 1982: 165), que no solament serveix com a suport textual, del llenguatge, sinó
que també conté un llenguatge visual. No solament quan ens referim als llibres
il·lustrats sinó per la consideració visual que també té l’escriptura. Entendre el llibre
com a un mitjà de masses bi-media és un fet gens menyspreable perquè implica en
primer lloc que ja no és només un suport indolent, sinó que té una part activa en la
comunicació i en la transmissió d’informació. I que quan ens enfrontem a la lectura
d’un llibre ho fem des de la multiplicitat de llenguatges que conté: el lingüístic i el
visual. I si afegim l’observació de Muchnik, veiem que l’editor té un pes molt
important, és aquest qui ho orquestra tot. La responsabilitat recau únicament sobre ell.
Ara bé, totes aquestes consideracions afecten únicament a la concepció històrica
i intel·lectual del llibre, pràcticament epistemològica. En el camp de l’art i de la
bibliofília podem trobar definicions i consideracions que no es poden obviar de cap
manera.
Els bibliòfils estableixen una relació i definició especial amb els llibres. En
aquest cas cal entendre bibliòfil com algú que sent una especial atracció per
col·leccionar llibres, no ens referim ara als bibliòfils “doctes”, com l’il·lustre Miquel i
Planas o Pere Porter, sinó al col·leccionista de llibres. Pensem més en la figura de
Walter Benjamin que no la de Miquel i Planas. La diferència és relativament fàcil
d’entendre: hi ha dos tipus de bibliofília, la bibliofília tradicional que és la que té una
passió fervorosa pels llibres antics, especialment incunables, és a dir els llibres – còdexs
– impresos publicats fins al 1500, els primers llibres impresos. I consideren la seua
afició – o afecció – com un fet intel·lectual, allò que tenen a les mans és un tros de la
història del món, un testimoni de cultura. Per a la bibliofília tradicional solament els
llibres antics tenen valor en tant que llibres, i en tant que història. Tenen un ideal de
1

Chartier, Roger 2005: El mundo como representación; Elisabeth L. Eisenstein 1979: La imprenta como
agente de cambio; Martin, Henri-Jean 1999: Historia y poderes de lo escrito.
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llibre perfecte i el busquen, en general és un pensament bastant conservador. Ara bé, en
canvi, la bibliofília contemporània dessacralitza el llibre de bibliòfil (Alarcón, 2008:
27), aquesta bibliofília és purament l’amor pels llibres, sense importar-ne la procedència
o l’època, i inclou des dels incunables fins als llibres de butxaca o llibres infantils,
llibres signats, amb notes, etc. Els defensors de la bibliofília contemporània proposen
una manera diferent d’enfrontar-se al llibre, des de la fascinació estètica que proposa
l’objecte llibre. El que els importa és més una relació sentimental per l’objecte llibre i el
que representa que no un fet històric o intel·lectual, hi ha una reivindicació de la
subjectivitat. Així doncs, per a un bibliòfil un llibre és un objecte que té un valor estètic,
sentimental i històric determinat, és a dir que el seu valor, ús o funcionalitat està
supeditat al seu gust. En altres paraules: un llibre és un objecte que es pot col·leccionar
independentment de les seues característiques. Ara bé, els bibliòfils són la constatació
del valor dels elements que constitueixen el llibre perquè si algú sent la necessitat de
posseir les diferents edicions d’una mateixa obra literària és perquè efectivament no tots
els llibres són iguals ni volen dir el mateix.
I si des de la perspectiva del lector és important parlar de bibliofília, també ho és
parlar des de la creació de llibres de bibliòfil, les edicions de bibliofília tracten els
elements físics i accessoris del llibre amb molta més cura i atenció que al text que
contenen. La bibliofília com a opció de creació permet treballar els elements del llibre
des d’una interdisciplinarietat artística (Alarcón, 2008: 119), com que generalment es
tracten de reedicions el text passa a un segon pla i poden centrar-se en les possibilitats
creatives i estètiques dels elements marginals del llibre. La bibliofília ens apropa
inexorablement al món de l’art. Tot i que són nombroses les crítiques se li fan als llibres
de bibliofília pel seu caràcter “excessiu”, ja que acostumen a ser llibres molt grans i
pesats. Llibres que no són per a llegir sinó que són llibres per a mirar. I certament, la
crítica és justa en tant que els llibres que no es poden llegir, no es poden considerar
estrictament llibres. Si més no seguint la majoria de definicions.
En general en el món de l’art s’ha vist el llibre com un camp de treball molt ric
en possibilitats. No en va hi ha una “disciplina” artística mal anomenada “llibre
d’artista” on, no cal dir-ho, l’objectiu és elaborar un llibre. Ara bé, la definició no és tan
senzilla, de fet la història del llibre d’artista és confusa i amb molts problemes
terminològics. Podem diferenciar entre llibres artístics i llibres d’artista, i la diferència
no solucionaria cap problema. Els primers podrien englobar tots els llibres que tenen
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una finalitat artística, com ara els llibres il·lustrats a mà, els llibres objecte, etc. I en
canvi els llibres d’artista seria una cosa molt més complexa que tot seguit intentarem
explicar. Entre els dos tipus de llibres hi ha una història i un passat comú: tota la
tradició artística amb el llibre naix dels livres de peintres, llibres il·lustrats a mà pels
pintors més rellevants del moment, que van elaborar els impressionistes i la poesia
tipogràfica de Mallarmé (Alarcón, 2010: 20). Però tot seguit s’estableixen moltes
diferenciacions i ramificacions entre un llibre d’artista i un llibre artístic. De fet, teòrics
com Verònica Alarcón expliquen que és més fàcil dir el que no és llibre d’artista que
definir el que és (2010: 19). La discussió al respecte és llarga i cruenta, hi ha qui
considera que el llibre d’artista ha de ser d’un únic exemplar, qui considera que el llibre
d’artista ha de ser un llibre accessible i per tant seriat, qui considera que ha d’estar fet
per un únic artista, qui diu que en poden ser més, etc. (2010: 21-31). La definició que
dona per bona Alarcón, després d’haver fet un recorregut molt extens és: “un libro
concebido y realizado por entero por el propio artista, usando técnicas de reproducción
actualizadas y económicas que permitiera una mayor difusión gracias a su gran edición,
en busca de la democratización del arte, huyendo de la galería y del comercio artístico”
(2010:32). Definició que nosaltres acceptarem i incorporarem al nostre treball. Així
doncs el llibre d’artista era en si mateix una definició del concepte llibre. És, però, amb
Ulises Carrión, possiblement l’autor i artista que més bé ha treballat les possibilitats
dels llibres, que el llibre d’artista arriba al seu apogeu, de fet, Carrión va obrir la seua
pròpia llibreria/galeria de llibres d’artista a Amsterdam. Carrión va ser un teòric molt
important en el camp del llibre d’artista, tot i que ell va instaurar altra etiqueta, la de les
“obres-llibre”. Ulises Carrión mai no va estudiar Belles Arts o altra disciplina artística,
va estudiar Filosofia i Lletres i va començar com a escriptor, ràpidament, però, es va
sentir atret per la poesia concreta i allí va ser on va començar a experimentar amb
l’espai de la pàgina i del llibre.
Els aspectes visuals el van atraure tant que ràpidament es va sentir més còmode
amb els artistes que els escriptors (Carrión 2016: 165). Poc després abandonaria
definitivament, no solament l’escriptura com a pràctica, sinó també la idea de la
literatura com un mitjà de comunicació eficient. La seua pràctica artística es basava en
una premissa molt senzilla que obri el seu famós pamflet El nuevo arte de hacer libros:
“Un libro es una secuencia de espacios” (Carrión, 2016: 36). Aquesta definició, de tan
simple que és resulta clarivident: un llibre és un objecte seqüencial, temporal i espacial.
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I tot seguit afegeix: “Un libro no es un estuche de palabras, un saco de palabras, un
soporte de palabras”. Carrión pensa el llibre de manera que s’hi puga encabir qualsevol
llenguatge i necessita, ja ho hem dit abans, desvincular el llibre de la seua idea de suport
de paraules. La descoberta principal de l’artista mexicà és la d’adonar-se que el llibre i
l’escriptura tenen ritmes de lectura diferents, com que converteix la pàgina en un espai
eminentment visual la lectura sempre es queda endarrerida. S’adona que si allibera al
llibre de la seua condició de suport per a l’escriptura, pot crear noves condicions de
lectura, i això és el que segons Carrión separa l’art vell de fer llibres (l’edició literària)
del nou art (l’edició d’obres-art). No abandona el format tradicional del llibre, és a dir,
s’agafa al còdex occidental per a subvertir-ne o eixamplar-ne l’ús. Li interessa jugar i
experimentar amb la seqüència espacio-temporal que li atorguen les pàgines, veu, en
definitiva que els elements purament materials del llibre tenen unes característiques
pròpies que es poden aprofitar i que la literatura ha obviat sempre. Com que a Carrión li
interessa experimentar amb l’estructura del còdex, solament entén l’obra-llibre si es pot
llegir seqüencialment, com un llibre convencional. Elimina la categoria de “llibres
objecte”, per considerar-les més pròpies de l’esfera de l’arquitectura, de la seua
categoria recentment creada. És a dir que per a Carrión l’existència de l’obra-llibre, i en
conseqüència del llibre, està lligada sempre al seu contingut, no és suficient que tinga la
forma d’un llibre, el format i el contingut han d’estar relacionats, el llibre ha de tenir
una “estructura” (Carrión, 2016: 53) que l’articule. Però no solament els llibres objecte
queden fora, també queden fora aquelles obres que no subverteixen la condició de
lectura convencional. Perquè per a Carrión la literatura obvia completament la “lectura”:
“El arte viejo ignora la lectura. El arte nuevo crea condiciones especificas de lectura”
(Carrión, 2016: 60). El que importa per a Carrión és el ritme de lectura, com que ell
mateix fa una definició de ritme la copiarem literalment: “las obras-libro deben crear
condiciones específicas de lectura. Debe haber una coherencia entre los mensajes
posibles, potenciales de la obra (lo que nuestros padres llamaban “contenido”), su
apariencia visible ( la “forma” de nuestros padres) y la manera de lectura que estos dos
imponen, sugieren o toleran. A este elemento lo llamo “ritmo”” ( 2016: 94). Cal
reconéixer que aquesta definició és molt interessant: de la relació entre la “forma” i el
“contingut” – o entre el continent i el contingut – sorgeixen determinades condicions de
lectura. I ací és on volíem arribar, açò és el que realment ens interessa d’Ulises Carrión,
no les seues invectives contra la literatura. La idea que una relació entre continent i
contingut pot crear condicions específiques de lectura. I solament podíem acudir a
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Carrión perquè és l’únic que en la seua definició d’obra-llibre incorpora aquesta
propietat, definició, que ara sí, podem llegir: “las obras-libro son libros en los cuales la
forma del libro, una serie coherente de páginas, determina condiciones de lectura que
son intrínsecas a la obra.”
En realitat la definició de llibre per a Carrión és la de còdex. Però les
observacions que fa sobre les “obres-llibre” són perfectament aplicables, amb matisos, a
qualsevol llibre de literatura editat actualment. I tot i que Carrión defensa la possibilitat
d’un llibre que funcione autònomament del text, la seua proposta artística amb el llibre
inclou necessàriament la lectura i el contingut del llibre, és a dir, no pot eliminar de cap
manera l’aspecte relacional que conté el llibre: entre la seua forma i el contingut, hi ha
una relació i és aquesta relació la que considera que s’ha d’explotar i treballar en les
obres-llibre. La diferència entre aquests i aquells (llibres de literatura i obres-llibre) pel
fet que en el primer l’escriptor només escriu el text i es desentén del llibre mentre que
en el segon tot el llibre és obra d’una única persona, l’artista. Ara bé, si tornem a
invocar a Muchnik i el reguer d’editors que pensen com ell ens trobem que el llibre de
literatura, el llibre “editorial” és també obra d’una única persona, de l’editor. Potser
l’editor no ho fa tot ell mateix, tampoc no ho fa l’artista, però és la seua decisió el que hi
preval. I si l’editor tria cadascun dels elements que conformen el llibre ho fa perquè hi
ha un resultat que vol aconseguir, un resultat que si no podem dir-li una condició
específica de lectura, és alguna cosa molt semblant. Una interpretació de l’obra, potser.
Així doncs, la nostra definició de llibre és una amalgama entre la definició de
Muchnik i la d’Ulises Carrión: un llibre és un conjunt de fulls impresos ordenats de
determinada manera, amb un seguit d’elements físics i interpretatius que interpreten i
presenten una obra (en el nostre cas literària), tot baix la decisió de l’editor, el llibre és
el resultat d’una edició i l’objectiu del llibre és ser llegit. Per a nosaltres, doncs, el llibre
és molt més que un suport de la memòria, és també un mitjà de comunicació, un
continent que es relaciona amb un contingut i que pot tenir valor estètic
independentment del seu contingut. Podem dir, per tant, que no és el mateix llegir un
llibre que llegir una obra literària: quan llegim un llibre el llegim a través de tots els
elements editorials que en condicionen la seua lectura. Llegir una obra literària és, si és
possible llegir l’obra literària nua, simplement llegir la combinació de símbols que la
conformen, sense cap altre filtre que el que instaura l’autor. Llegir un llibre és llegir
l`obra a través de l’edició.
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2.EDITOR I EDICIÓ
Hem explicat què entenem per llibre, i la definició ha incorporat “editor” i
“edició”, dues paraules que tenen molta rellevància en el nostre treball. Si no les hem
explicat abans és perquè necessitàvem el context adequat. I aquest era la història i
definició del llibre. Com que el nostre treball tracta d’estudiar les relacions
hermenèutiques que es produeixen entre el llibre i l’obra literària necessitem establir qui
és l’emissor en cada cas. Perquè fins i tot si parlem de relacions hermenèutiques, hem
d’entendre que hi ha algú que configura la interpretació i algú que la rep i la torna a
interpretar. Comunicativament hi ha un emissor principal i un receptor. Anem per parts.
En el cas d’una obra literària particular, posem per exemple La transformació de Franz
Kafka, és Franz Kafka l’emissor de l’obra. En una “obra-llibre” tal com l’entén Carrión
és l’artista l’emissor principal, fins i tot si no s’ha encarregat personalment de cada pas
de la creació del llibre. Però en el cas d’un llibre, l’emissor principal, és a dir, la veu
predominant és la de l’editor. És a dir en La transformació de Franz Kafka editada per,
posem per cas Sembra Llibres, l’autor del llibre és l’editor de Sembra Llibres, tot i que
l’autor de l’obra és Franz Kafka. L’editor està per damunt de la de l’autor de l’obra que
publica perquè l’ha incorporat en un catàleg determinat, en una col·lecció determinada,
etc. L’editor és aquell qui pren totes i cadascuna de les decisions que conformen el
llibre, decisions que impliquen altres agents en la materialització del llibre: el traductor,
el dissenyador, l’il·lustrador, el corrector, etc. Tots aquests agents tenen una
característica en comú: mai no consideren la seua feina com a principal, són agents
subordinats a altra persona o a un projecte alié: són les ombres de l’obra literària.
L’editor, també reivindica aquest paper invisible però constant i omnipresent. L’editor
és l’ombra entre les ombres. Es pot donar el cas dels llibres autoeditats on l’autor és
també l’editor, i per tant ens trobaríem en un cas excepcional, però no ens ocuparem
d’aquests casos. Així doncs, l’editor és el màxim responsable d’un llibre, és l’actor i
l’emissor del llibre. Cada decisió, cada element que ha incorporat i sobre el qual ha
donat el seu vistiplau és una part de la idea general que en tenia sobre el llibre. Cada
element és un esglaó en la interpretació de l’obra literària. Una ombra més.
Però no ens enganyem, no cal investir de valor hermenèutic cada decisió que
pren l’editor, ja que la majoria d’editors donen una predominança total a l’obra literària,
és a dir, es consideren intermediaris entre l’autor i el seu públic, sense reconéixer-se cap
valor especial. Consideren que la majoria de decisions són d’un caràcter comercial o
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subsidiari. Ara bé, fins i tot una decisió pensant en la comercialitat dels elements del
llibre és una decisió que condiciona la recepció del contingut. I vulguen o no, és
producte de la concepció que en té l’editor. I aquesta interfereix, o intervé, en la
recepció de l’obra literària.
Si l’editor és l’actor màxim del llibre, l’edició és la idea, la interpretació que
aquest en té del llibre. El llibre és la materialització de l’edició, però l’edició són els
processos hermenèutics que estableix l’editor amb l’obra literària des d’una perspectiva
epistemològica. La diferència tot i que subtil és molt important: una obra literària pot
tenir moltes – moltíssimes, fins i tot podem parlar d’una quantitat tan gran que ens
apropem a la infinitud – edicions diferents, és a dir, moltes interpretacions diferents
realitzades per algú que vol publicar l’obra amb la seua interpretació associada. Resulta,
a més, especialment interessant parlar de les reedicions amb cert deteniment, perquè si
una edició és una interpretació projectada sobre una obra per un editor, una reedició és
una interpretació projectada sobre una obra que ja ha estat interpretada, feta pública i
amb una recepció determinada. És a dir, que hi ha una diferència hermenèutica de base
molt gran entre una edició i una reedició perquè la reedició parteix d’una obra ja
publicada i interpretada anteriorment i per tant la nova edició se situa entre l’obra i la
seua anterior o anteriors concrecions. En aquest sentit, una nova edició no supera
l’anterior sinó que dialoga amb ella. I solament una part molt mínima dels llibres
publicats en l’actualitat responen al que podem anomenar “edició”, estrictament
solament són edicions aquelles on l’obra era completament inèdita i després de la
publicació deixa de ser-ho. Fins i tot quan una obra es tradueix per primera vegada, i per
tant era inèdita en la llengua d’arribada, no podem parlar d’una edició verge o
primerenca, perquè ja hi ha el precedent de l’edició o edicions anteriors en altres
llengües, i ens trobem per tant amb una “reedició”. Plantejar-se les edicions com a
reedicions ens permet entendre el llibre com un engranatge més del sistema hermenèutic
de l’obra literària. Justament en aquest punt situem el nostre treball. Tota edició és
sempre una reedició.
Una edició es materialitza en una tirada més o menys extensa d’exemplars: ço
és, de llibres individualitzats però fabricats en sèrie. El llibre és la concreció matèrica de
l’edició però la generalització de l’exemplar. Com a concreció2 matèrica, el llibre té el
2

Ens referim al concepte de concreció que va treballar Roman Ingarden i que explicarem a l’apartat
corresponent.
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problema que és probable que els desitjos de l’editor no s’hagen materialitzat com a tal,
per exemple per una falta de pressupost o algun problema legal, i tanmateix és amb
l’únic que podem treballar. Ens resulta impossible treballar amb l’edició perquè parlem
d’una interpretació virtual del text, no en queda cap prova llevat d’aquella que l’editor
puga haver deixat apuntada. I tot i que ens veiem obligats a treballar amb exemplars, és
a dir amb un dels molts exemplars que se’n fan d’una tirada d’un llibre no podem
concebre l’exemplar com a genèric, ja que hauríem de treballar amb els possibles
defectes d’impressió o del pas del temps: necessitem treballar a partir de l’exemplar
però entenent que hi ha problemes tècnics que no tenen res a veure amb la interpretació
que proposa el llibre. En aquest sentit ens resulta molt pertinent tornar a invocar aquells
qui consideren que el llibre és un mitjà de comunicació de masses perquè el tracten
comunicativament i són conscients que hi ha algú que està elaborant la informació.
Potser l’exemple més clar és l’estudi de Manuel Alonso Erausquin El libro en un libro
(2004), que porta per subtítol La edición, primer medio de comunicación de masas.
L’estudi d’Erausquin és un recorregut pels diferents elements que conformen el llibre,
però sent conscients que aquests elements conformen la totalitat del llibre, és a dir, que
d’alguna manera intervenen com a mitjà de comunicació. En la pràctica l’estudi és un
manual, pràcticament taxonòmic, editorial del llibre, amb la diferència que inclou
alguns elements externs al llibre físic com ara la difusió del llibre, la crítica o la seua
venda en llibreria. La diferència dels altres manuals que citem al llarg del treball, com el
de Martínez de Sousa, radica en el fet que tracta el llibre des d’una perspectiva
comunicativa, des d’una perspectiva que considera el llibre un “mitjà” i com per mitjà
defineix: “el medio como totalidad se distingue, pues, de sus partes y de sumas parciales
de éstas, y no debe identificarse con unas ni con otras” (Erausquin, 2004: 23) i les parts
que incorpora són la “font”, el “transmissor”, el “canal”, el “receptor” i el “destinatari”
(2004: 22-23).
Tractar el llibre com un mitjà permet estudiar les intricades relacions que
s’estableixen entre cadascuna de les seues parts i la totalitat. No ens volem estendre en
el comentari d’aquest manual perquè el seu interés és relatiu, tanmateix sí que volem
apropiar-nos d’aquesta lectura comunicativa i estructural del llibre. De la lectura que
cada element que configura un llibre, fins i tot la difusió del mateix és responsabilitat i
obligació de l’editor i que és intrínsec de la pràctica editorial. En altres paraules:
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La edición pone en juego una serie de operaciones sociales –la traducción, la inserción en
una colección, el prefacio y la cubierta– que mediatizan la recepción de una obra. La
intervención editorial realiza un acto de apropiación y anexión: clasifica la obra (le asigna
un género y la inscribe en una determinada tradición intelectual y disciplinaria) a la vez
que la marca con una problemática que es específica del propio cambio de recepción.
(Blanco, 2009: 100)

Amb aquesta reflexió podem afirmar, doncs, que calen una gran quantitat de
passos per convertir una obra literària en un llibre. Els elements que són decisió de
l’editor són molts, potser massa, tanmateix nosaltres ens centrarem solament en els més
rellevants: el format i la col·lecció, les cobertes i les il·lustracions.
El nostre treball parteix d’un plantejament clau que és que cadascun dels
elements del llibre condiciona el text literari que conté. Ara bé, per què? El llibre no és,
per a nosaltres, ja ho hem dit, simplement el suport que conté el text literari sinó que és
el conjunt d’accions, de capes, que s’hi interposen entre l’autor i el lector i que tenen
com a artífex màxim l’editor. Un llibre com a manifestació física- i visual- de l’obra
literària té unes característiques determinades que la condicionen, i que el lector que
abans de llegir l’obra ja s’havia creat un horitzó d’expectatives i en acabar la lectura les
veu frustrades o complides. Per què l’edició d’un llibre és, sempre, i de manera molt
més subtil del que no sembla, com tractarem d’explicar tot seguit, un creador
d’expectatives. És a dir: tot lector arriba a l’obra literària per mitjà del llibre i aquest té
unes característiques com ara color de portada, imatge de la portada, dimensions, pes,
tipografia, etc. que l’obliguen a crear un determinat horitzó d’expectatives. Per exemple,
si agafes un llibre molt gros i pesat t’esperes que el contingut especialment dens. O si
ens trobem a la portada amb una imatge d’una parella nuus i besant-se esperes que es
tracte d’una novel·la romàntica. Però aquests són els casos més fàcils. En el cas de les
obres clàssiques, i com a tals tot lector més o menys competent ja en sap alguna cosa, ja
té un horitzó d’expectatives preconfigurat, cada nova edició aporta aspectes diferents a
l’obra literària. L’edició es configura com a una de les moltes possibilitats de presentar
l’obra literària i com un condicionant de la imatge col·lectiva que se’n té d’ella. És per
això que més endavant estudiarem el cas de les cobertes dels llibres i perquè s’arriba a
relacionar una determinada obra amb una determinada coberta.
L’edició forma part del que Bryant va anomenar “text fluid” (2014: 34), és a dir,
que l’obra literària no és només el contingut de l’obra sinó cadascuna de les diferents
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adaptacions, traduccions, lectures i versions de l’obra. L’edició se situa a la mateixa
alçada que tots els elements anteriors: una edició amb il·lustracions es pot fixar a
l’imaginari col·lectiu de la mateixa manera que una adaptació cinematogràfica. I el
mateix amb les portades, la traducció o el format del llibre. I com ja hem avançat abans,
en edició cal treballar amb molta atenció el concepte de reedició perquè ens presenta un
espectre d’interpretacions de la mateixa obra a partir dels elements editorials.
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II.MARC TEÒRIC
És indispensable per a tot estudi més o menys exhaustiu tractar d’establir un
marc teòric amb els conceptes i plantejament metodològics que se seguiran en el
desenvolupament del treball. En el nostre cas aquest fet tan simple es converteix en tot
un repte. Perquè els elements que nosaltres volem tractar solament s’han vist estudiats
des de dos angles, i sempre per separat. A més a més, resulta molt complicat elaborar
una metodologia general a causa de la diversitat d’elements que tractem, per tant,
explicarem sota quin marc ens trobem i des de quina perspectiva abordarem l’estudi i
anàlisi de cada element.
El primer dels angles d’estudi ha estat el de la filologia: Gérard Genette bateja
tots els elements que no són estrictament text però que l’acompanyen com a paratext.
La segona disciplina que s’encarrega de tractar aquests elements és el disseny:
en àmbits de disseny s’estudia quines són les parts que configuren el llibre i com
elaborar-les seguint uns criteris comunicatius i comercials preestablerts.
Així doncs ens trobem en un marc teòric metodològic que està entre la filologia i
el disseny, però que tanmateix cap de les dues disciplines fa una reflexió fora d’ella
mateixa. Cap de les dues disciplines es planteja quines són les relacions entre aquests
elements i el seu contingut. O s’estudien aïlladament o s’estudien com a un tot, mai com
a relació. I justament de les relacions ens volem encarregar nosaltres. Així doncs, farem
un primer repàs pels dos àmbits d’estudi i provarem d’agafar d’ells allò que més ens
puga servir.
Tant l’estudi dels paratexts des de l’àmbit de la filologia com l’estudi dels
elements que conformen el llibre del disseny tenen una perspectiva “creativa”, estudien
com es crea quelcom, siguen cobertes de llibres o pròlegs i quina funció li atorga l’agent
que les crea. Ara bé, el llibre incorpora necessàriament, ho hem dit abans quan
l’incorporàvem dins de la llista de “mitjans de comunicació” un destinatari, algú que
compra i, si hi ha sort, llig el llibre. De fet, no podem entendre el llibre sense el lector.
Per això mateix esbossarem un apartat dedicat a l’estètica de la recepció.
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1.PARATEXT: EL PROBLEMA DE GENETTE
L’únic que des dels estudis literaris ha estudiat els elements “externs” al text ha
estat el malaguanyat Gérard Genette, un dels teòrics més importants de la literatura.
Remetem a l’autor de Figuras 3 per la seua enorme tasca definint i classificant els
conceptes que hui en dia formen l’esquelet de qualsevol estudi literari. Amb la mateixa
exhaustivitat que va estudiar la narratologia o els fenòmens d’hipertextualitat va
estudiar també els paratexts al seu imponent estudi Umbrales (2001), i és, de fet,
l’ombra la millor metàfora per a explicar la funció del paratext segons Genette: la
d’alguna cosa que sempre acompanya subsidiàriament l’element principal. Genette va
anomenar paratexts tots aquells elements pels quals el text es fa llibre i es proposa com
a tal als seus lectors (2001: 7). Per tal d’explicar els diferents tipus de paratexts que
existeixen fa la separació entre el peritext i l’epitext, referint-se al primer com al tot allò
que envolta el text (Genette, 2001: 10), físicament o no, i als segons com a tot allò que
acompanya el text però des d’altres suports, com les entrevistes, ressenyes, etc. No en
direm res de l’epitext, que, tot i que, molt interessant, sobrepassa els límits del nostre
treball, però ens permetria considerar les llibreries com a epitext del llibre. Ara bé, dins
del peritext hi ha el que anomena peritext editorial que són la coberta, la portadeta, la
faixa, etc., és a dir, tots aquells elements que vertaderament fan físic el text i que tenen
la funció prioritària de fer present el text, elements dels quals Genette no s’ocupa en
absolut. En canvi dedica una atenció molt minuciosa per tota la resta de peritextos com
els títols, el nom de l’autor, els epígrafs, les dedicatòries, les notes, els intertítols, els
prière d’insérer i amb una especial atenció als prefacis. El fet és, que la majoria dels
elements paratextuals parteixen d’una dicotomia, que Genette fa notar però no estudia:
la de servir al text, és a dir, la de ser totalment accessoris, però alhora la de fer físic el
text, és a dir, la de resultar imprescindible per a la seua existència. Hem de reconéixer
l’agudesa de Genette en ser un dels primers que presta atenció, a la seua manera, als
elements que envolten l’obra literària. Tot i que cal afegir que l’interés de Genette es va
centrar en tots aquells elements paratextuals que són estrictament lingüístics o textuals
com ara els pròlegs, títols, nom de l’autor, etc. Era conscient de l’existència dels
elements visuals que serveixen com a paratext, però els comenta de passada, sense
entretenir-s’hi en excés. I aquest és el problema que trobem amb la proposta genettiana.
Ara bé, el mèrit de Genette és el d’obrir un nou camp d’estudi i de reflexió: el dels
elements que precedeixen el text i que el conformen com a tal. I el que resulta més
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important, no els considera com a mers accessoris del text sinó que els hi reconeix un
“valor contractual” (Genette, 1989: 18). Contractual entre el llibre i el lector, entre
cadascun dels elements que integren i formen el llibre i el seu contingut.
A nosaltres ens interessen especialment tots aquells elements que Genette no va
estudiar amb exhaustivitat: els peritextos editorials. De fet, si els paratexts tenen com a
objectiu “presentar” el text, els peritextos editorials són els únics que s’encarreguen de
“fer-los presents”(Genette, 2001: 7), de concretar la seua forma material. Sovint
s’oblida que els textos no els rebríem sinó fora per la seua forma física. Obviem que la
literatura és discurs i que no té una materialització en la realitat, que solament
mitjançant elements físics, materials, podem accedir a ella. Els paratexts són els
encarregats de fer la literatura present, si més no, hem de considerar els paratexts com a
un tipus de context. Context que s’ha de tindre en compte a l’hora d’analitzar qualsevol
tipus de text. Ara bé, en un món on tot sembla virar irremeiablement cap a la
digitalització, on els llibres comparteixen espai amb internet, on la premsa periòdica en
paper s’ha vist superada per les publicacions digitals, hi ha lloc per a una lloa la
materialitat de la literatura? La digitalització massiva de textos porta a donar més valor
al contingut que al continent, perquè són poques les obres literàries en “digital” que no
es presenten com al text nuu, sense cap tipus de paratext. El paratext existent en els
llibres digitals no té cap predominança, com que ja no fa present el text, desapareix, es
fon. Podríem dir que la blancor del document digital fon fins i tot les ombres. En els
llibres digitals la funció del paratext minva perquè sense llibre que fer present la seua
funció desapareix amb ell.
I en canvi, en els llibres que s’estan publicant en paper ara mateix els paratexts
estan agafant una rellevància gens menyspreable. Arran d’una proliferació pels llibres
ben cuidats materialment, com ara els dels valencians Pruna Llibres o Sembra Llibres, o
Jekyll&Jill al panorama espanyol, ens hem de preguntar perquè s’han marginat en els
estudis teòrics. El més probable és per l’estreta relació entre la materialitat del llibre i la
seua vessant econòmica. O potser és perquè en última instància fer un llibre atractiu i
interessant per al comprador és la feina del dissenyador gràfic, i el camp del disseny fa
uns esforços molt grans perquè se’ls considere com a agents subordinats que solament
tenen una finalitat comunicativa. I si és comunicativa, i a més, fortament econòmica,
quin interés té per a la teoria literària estudiar-ho? Però el cert és que fins i tot si
acceptem que el disseny és subordinat a l’economia i a la mera comunicació no podem
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obviar que el seu àmbit de treball és d’una importància cabdal: són els encarregats de
donar forma a les zones més exteriors del llibre, i per tant, encarregats dels pocs
elements del llibre que no són opcionals, independentment de ser lector o comprador. El
lector es veu obligat a “passar a través” d’ells per accedir al text, i fins i tot si no té
intenció de llegir el text, el paratext hi és present. Quants llibres reconeixem només per
les seues cobertes o pel seu disseny i en canvi no els hem llegit mai? Són paratexts d’un
text que no és necessari haver llegit. Fins i tot arriben a funcionar independentment,
sense el text al qual acompanyen. I esdevenen un dels elements més perillosos, aquells
que ni tan sols som conscients que hi són. És per això que ens resulta escandalós l’oblit
i la marginació sistemàtica que sembla haver-se instaurat al voltant dels elements
paratextuals editorials. És cert que molts dels elements, si no tots, que conformen
aquesta categoria són de caràcter no textual, o si més no, no lingüístic. Les cobertes o
sobrecobertes dels llibres són preeminentment visuals, el format – que sí que tracta
Genette – és d’un caràcter més aviat “material”, és a dir, lligat estretament al sentit del
tacte, la col·lecció respon més a un discurs editorial que no a motius literaris. I a més,
cal sumar que tots aquests elements han estat en certa manera “desprestigiats” pel seu
caràcter comunicatiu i de mercat. És a dir, que les cobertes serveixen per a atraure més
possibles clients – no importa si lectors o no -, el format respon a una estratègia per a
uniformitzar els costos de producció del llibre, etc. Però fonamentalment s’obvien
perquè són elements de disseny, i el disseny com que és subsidiari i merament
comunicatiu no respon als interessos dels estudiosos de l’art i la literatura.
Però el fet és que els elements paratextuals, en general, i la tasca de disseny
responen a unes dinàmiques molt semblants: es posen al servei de l’obra.
El treball metodològic de Genette ens és útil per a justificar i argumentar els
llindars on situarem les nostres hipòtesis i arguments. En terminologia genettiana els
fenòmens que ens interessen són aquells que pertanyen al peritext editorial que és “toda
esa zona del peritexto que se encuentra bajo la responsabilidad directa y principal (pero
no exclusiva) del editor, o quizás, de manera más abstracta pero más exacta, de la
edición, es decir, del hecho de que un libro sea editado y eventualmente reeditado, y
propuesto al público bajo una o varias presentaciones.” (Genette, 2001: 19), el que ens
interessa a nosaltres és la possibilitat que un o diversos elements constitutius del llibre
siguen obra directa d’una persona aliena a l’autor. D’algú que se suposa capacitat per
influir d’aquesta manera en l’obra d’altra persona. I les conseqüències que açò
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comporta. Perquè de desavinences entre escriptor i editor hi ha infinites, com el cas de
Salinger i les cobertes de les seues obres3, però al marge d’elles hi ha un treball conjunt
o resignadament acceptat per un dels dos i un exercici d’interpretació de l’obra molt
important.
Així doncs com que el peritext editorial és la “zona” de l’editor, més que no de
l’edició com diu Genette, els seus elements i les interpretacions que se’n deriven s’han
d’entendre com processos mediadors entre l’obra, l’autor i el lector i no com a efectes
derivats de l’obra literària. En altres paraules, la recepció de l’obra literària no està
lligada solament a les característiques literàries de l’obra o al context històric del
moment sinó a les decisions mediadores que l’editor ha efectuat sobre l’obra en forma
de llibre. I encara més, el peritext editorial té una característica que no comparteixen
tots els elements peritextuals que estudia Genette: són elements obligatoris. No
funcionen com els prefacis o com les dedicatòries que poden o no ser llegits. Són
elements dels quals no es pot defugir – llevat de les notes editorials – i pels quals el
lector ha de passar sí o sí. En aquest sentit comparteixen tret amb el títol de l’obra: la
seua posició i finalitat és molt semblant4. Així doncs ens trobem amb uns elements que
són competència d’un actor alié a la creació del text literari però que en canvi es posen
en primer lloc evitant que el lector els puga sortejar. La primera ullada del lector al
llibre l’informa del títol, de l’editorial, de la coberta que ha escollit l’editor, del format
del llibre i de la col·lecció on l’editor l’ha incorporat. Es prioritzen els elements
editorials per sobre dels autorials.
Hi ha, però, una característica inherent en els paratexts en la qual cal insistir, la
de la subordinació al text. Els paratexts funcionen sempre com a accessoris del text,
l’acompanyen, el presenten i el fan present, és a dir, no poden funcionar de forma
autònoma com fa l’obra literària. La constatació és important. Com que solament poden
funcionar com a accessoris subordinats al text la seua funció, la seua existència, està
irremeiablement lligada a ell: s’estableix una relació obligatòria. Si hi ha paratext s’ha
de relacionar obligatòriament amb el text. Ho hem dit abans i hi insistirem: tot paratext
és un context. Però també és un comentari i una interpretació. O si volem ser més
tècnics i prudents, tot paratext és una certa concreció de l’obra. Això sembla lògic per a
3

En una de les primeres edicions d’El guardià del camp de sègol a la coberta hi van posar una il·lustració
d’uns cavallets de fira, a Salinger, però, no li va agradar gens i va incloure un clàusula a tots els seus
contractes editorials que la coberta no podia anar acompanyada de cap imatge. (Díaz, 2016: 46-51)
4
Tot i que no idèntica, com estudiem a l’apartat III. 2.
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la majoria d’elements paratextuals, sobretot en els que se centra Genette, però hi ha
certs paratexts que no semblen tan clars en aquest sentit, com ara la pàgina de crèdits, el
logotip de l’editorial, etc. I és que aquests elements també són paratext, però la relació
que estableixen no és amb l’obra literària sinó amb el llibre, és a dir, amb l’assimilació
de l’obra literària a un catàleg determinat, amb unes condicions determinades.
El resultat és que difícilment es poden estudiar tots aquests elements com a
paratexts convencionals, tot i que, en canvi, sí que tenen unes funcions clarament
paratextuals. No poden ser paratexts estrictes perquè tenen una rellevància i importància
tan específica i tan allunyada dels estudis de filologia que necessiten una categoria i un
espai a part. Certament barrejar els prefacis originals autorials amb les cobertes
elaborades per Daniel Gil (per citar-ne un de rellevant) resulta un maremàgnum teòric
impressionant, o intentar incorporar la tipografia i la disposició del text a una categoria
paratextual de les definides per Genette. Utilitzarem, per tant, les consideracions i
conclusions extretes per Genette per a tractar certs aspectes, com a mínim
introductòries, del nostre treball però no les prendrem com a punt de partida perquè la
metodologia genettiana no està creada per a elements visuals i seria forçar la
terminologia. Per això volem separar el terme “paratext” de les possibles “funcions
paratextuals”. Entendrem per paratext com tots aquells elements lingüístics que
acompanyen l’obra literària però que no en formen part, que engloba des del títol fins a
les dedicatòries. Precisarem també que paratext editorial serà tots aquells elements
paratextuals, lingüístics, que no pertanyen al camp d’actuació de l’autor de l’obra
literària, és a dir, que són competència de l’editor, com ara les faixes, o les notes
relatives a la publicació i drets del llibre. I per últim considerarem que tots aquells
elements no lingüístics que Genette engloba dins del “peritext editorial” no són paratext
sinó que tenen funcions paratextuals, és a dir que tot i funcionar per a “presentar” i fer
“present” un text i tenir el valor contractual que posseeixen els paratexts no els podem
considerar com a tal perquè responen a una finalitat superior a la d’acompanyar el
“text”, la de configurar el llibre. Considerem que són elements que justament per la seua
funció inherent d’acompanyar el text poden condicionar-la amb més força: funcionen
com a accessoris de l’obra literària però aquesta accessorietat és la que permet bastir el
llibre. Dit d’altra manera, no responen únicament a la voluntat de l’autor i de la mirada
que l’autor té de la seua creació sinó que responen a la voluntat de l’editor de crear una
lectura nova a partir d’una obra d’algú més.
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L’ús que en farem nosaltres dels elements editorials és per tal d’esbrinar com
aquests elements que acostumem a tractat com a “invisibles” i normalitzats poden – i de
fet ho fan – condicionar la lectura de les obres literàries. En el cas específic de les
cobertes i el format ajuden a reforçar determinades lògiques genèriques. És possible
associar determinat tipus de coberta amb determinat tipus de gènere literari o subgènere,
com és el cas dels best-sellers i de les obres de ciència-ficció, però és que a més, poca
gent confondria un recull de poesia d’un manual d’autoajuda o d’un llibre de cuina.
En el nostre treball dotem de funcions paratextuals a les cobertes dels llibres, les
il·lustracions i a la col·lecció i el format del llibre.

2.EL DISSENY
L’altra disciplina que s’encarrega tractar els elements del llibre que a nosaltres
és interessen és la del disseny. Més exactament la del disseny gràfic, com diferencia
Ruiz Martínez en el seu magnífic capítol dedicat al disseny en la tesi doctoral sobre les
cobertes dels llibres de Daniel Gil, quan diferencia tres possibles tipus de disseny: el
disseny industrial que és el que planifica i dissenya objectes d’ús; el disseny ambiental
quan s’ocupa no d’objectes sinó de l’ordenació de l’espai, i el disseny gràfic que
s’ocupa de la comunicació d’informació, sobretot visual però que també pot incloure
text (Ruiz Martínez, 2008: 41). Per tant, resulta lògic que des del disseny s’encarreguen
d’aquests elements, ja que la majoria dels elements de caràcter paratextual editorial que
ens ocupen són, ja hem dit que són generalment de caràcter visual i no textuals (la
coberta i les il·lustracions, però també la tipografia), competència del dissenyador:
rarament l’editor fa també la feina de dissenyador i és molt més habitual que l’editor
encarregue a un dissenyador aquests elements. Ara bé, tot i que no és l’editor qui
executa aquestes tasques és la seua autoritat la que preval sobre el dissenyador. Siga
com siga des del disseny hi ha una especial atenció als elements que conformen el llibre,
hi ha una considerable quantitat de manuals i d’estudis que aborden el disseny de llibres
des d’una perspectiva didàctica o informativa, hi ha editorials com la catalana Gustavo
Gili que ha dedicat una col·lecció exclusivament a aquest tema. Però aquests estudis i
manuals no s’interessen per la relació entre que s’estableix entre els elements que
dissenyen i el text que estan acompanyant, sinó que es limiten a fer i bé un estudi
descriptiu de les parts de la coberta, dels diferents tipus de formats, etc. o bé a trobar
quina és la manera de fer les cobertes – principalment – més efectives informativament
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o comercialment. La reflexió hermenèutica sobre la tasca que fan és nul·la. Ens serviran
molt tots aquests estudis de l’àmbit del disseny per poder explicar amb conceptes
actuals les parts del llibre i com les enfoquen els dissenyadors, però no ens podran dir
res de la relació amb el contingut. Aquest fet, la falta de reflexió de calat fondo sobre la
tasca que fan els dissenyadors és, sense dubte una repercussió de la valoració social i
artística del disseny. En general reconeixen el valor i l’omnipresència del disseny però li
atribueixen valors més aviat negatius associats a la mercantilització com fa notar
l’estudiosa del disseny Leonor Arfuch: “Pocas cosas que nos rodean hoy día escapan al
diseño; su huella en casi todos los espacios significantes resulta tan abrumadora en su
torbellino de productos e imágenes dotadas de información que se van sustituyendo a un
ritmo vertiginosos, que nos abisma a la sobreexposición y, paradójicamente, al
vaciamiento de sentido” (Arfuch, 1997: 137), aquest “buidat de sentit” al qual fa
referència és al que nosaltres volem prestar especial atenció: considerar que per la
sobreexposició d’elements aquests es buiden de sentit i no plantejar-se el problema és
una actitud un pèl naïf. Si abans de la sobreexposició aquests elements tenien un sentit,
ara no l’han perdut, sinó que s’han convertit en quelcom més perillós, en un sentit
acceptat involuntàriament – o no – per tots, un sentit interioritzat i no estudiat, però que
no per això deixa de ser un sentit. El fet és que el disseny és omnipresent, i ni tan sols
els dissenyadors estan segurs de què és el disseny com ara Satué (2000: 32) quan afirma
que “nadie sabe a ciencia cierta qué es ni dónde está realmente”. Però hi ha una
discussió dins del disseny que ho monopolitza tot: és el disseny art o és una forma
comunicativa? Certament, així expressat sembla absurd, no hi ha cap element que no
siga comunicatiu, l’art també comunica sempre alguna cosa.
Però des de l’àmbit del disseny hi ha un sector que prové de les ensenyances de la
Bauhaus que enten el disseny com una artesania, l’art com a artifici. I per tant, els
creadors com a artífexs. Com a artífexs que generalment no tenen molta llibertat
creativa ni artística perquè el “llibre” ja existeix abans del disseny (Ruiz Martínez,
2008: 187), i per tant el disseny de llibres és relativament mecànic, ja que segueix unes
normes molt ben establides i determinades. Ara bé, la coberta ha anat evolucionant fins
a convertir-se en “un espacio de libertad insólito que a veces lograba administrar
genialmente, creando pequeñas obras de arte visual” (Satué, 2005: 23). És a dir, que fins
i tot dins de la cotilla del disseny editorial hi ha espais on el dissenyador aconsegueix la
llibertat creativa suficient per a entrar en el món de l’art, i per tant, de proposar lectures
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i significats propis a un objecte que en principi no en necessita més. La situació especial
de la coberta en el disseny editorial ha fet que la gran part de l’atenció dels dissenyadors
recaiga justament en aquest element, perquè és, segons Trapiello “l’element més
espectacular” (Trapiello, 2006: 25) i en canvi no li presten tanta atenció a la resta
d’elements com el la grandària i la posició de la caixa de text, el tipus de lletra i la seua
dimensió, la disposició dels títols, la paginació de les pàgines, la presència de les
il·lustracions dins del llibre o els ornaments de separació (Erausquin, 2004: 91). I és cert
que la coberta és predominant en el llibre, tal com explicarem en l’apartat corresponent,
i que és lògic que els dissenyadors s’hi entretinguen més del normal però cal no oblidar
que són tots els elements que conformen el llibre el que diferencien un llibre d’un text. I
en aquest sentit els dissenyadors comparteixen trets essencials amb l’editor com
l’entenem nosaltres perquè:
ambos son mediadores en un proceso comunicativo: no son propiamente los emisores
pero sí quienes configuran el mensaje para que llegue al receptor en las mejores
condiciones posibles (evidentemente de acuerdo con dicho emisor pero, en ocasiones, por
qué no, a pesar de él mismo: ahí radica a veces su responsabilidad; en definitiva, son
intérpretes de la idea original); ello requiere de una planificación consciente (Ruiz
Martínez, 2008: 190).

Tots dos se situen, segons Ruiz Martínez, en la posició de mediador entre l’obra i el
seu receptor, mediadors que són a pesar seu interpretes, siga mitjançant processos
editorials o de disseny, és a dir visuals. Però a part de la funció de mediadors també cal
recalcar la tasca hermenèutica que realitzen, perquè “También se mueven entre la visión
personal, la trasgresión y la ambigüedad que implica toda manipulación de corte
estético y las necesidades funcionales” (Ruiz Martínez, 2008: 190), la transgressió i
l’ambigüitat són inevitables en tant que tant l’editor com el dissenyador són, abans de
mediadors, receptors, i per tant entenen l’obra a partir d’uns pressupòsits determinats, i
a partir d’ells elaboren una nova lectura de l’obra.
Però la semblança entre dissenyador i editor acaba amb el fet que el dissenyador
treballa per a l’editor mentre que l’editor posseeix una certa autonomia que no té el
dissenyador. I per això la majora dels dissenyadors reivindiquen la seua no adscripció a
l’art i reclamen que se’ls reconega la seua disciplina com una activitat purament
comunicativa i principalment subordinada (Ruiz Martínez, 2008: 20), el dissenyador no
treballa mai per a ell mateix (Zimmerman, 2003: 71). Entenen que simplement són els
encarregats de traspassar amb un altre llenguatge els desitjos d’algú més. Andrés
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Trapiello (2006: 17), poeta, editor i tipògraf, ho expressa més emfàticament: “No. El
tipógrafo, el impresor y el diseñador no son creaores, no son artistas. No son más que
artesanos, traductores a formas plásticas del espíritu de la letra, a los que acaso asalte
esa clase de dudas que también acosan a un creador cuando ha de elegir entre diversos
modos de expresión”
El rebuig per part dels dissenyadors de considerar-se artistes, és homologable a
l’interés del paratext a ser subsidiari i accessori, i al de l’editor de considerar-se un
mediador entre l’autor i el lector. Com hem dit abans, ens situa epistemològicament en
el terreny de les ombres. Però aquesta subsidiarietat no solament és de treball, també és
hermenèutica, perquè el que en altres paraules està dient és que el disseny se subordina
al producte o objecte que està sent dissenyat, i per tant, exactament igual que passava
amb el paratext, solament s’entén per la relació amb qui està subordinat.
També consideren que no hi ha cap mostra de creativitat o del dissenyador que
traspasse a l’objecte del disseny. Sembla, però, que els dissenyadors reivindiquen la
invisibilitat del disseny, com els traductors que aposten per una traducció que no es
note, invisible. I tanmateix l’afirmació resulta problemàtica epistemològicament: per als
traductors resulta impossible separar la subjectivitat personal del traductor i que es
reflecteix en la llengua i per als dissenyadors en la subjectivitat de la imatge. A nosaltres
la subsidiarietat del dissenyador ens hauria de convenir en el nostre treball, amb eixa
consideració es reforça encara més la figura de l’editor, però no ho podem acceptar amb
tanta facilitat. L’editor és qui organitza i controla el resultat final però delega en altres
agents la majoria de les tasques, considerem, tanmateix, que aquest delegar tasques
implica confiar en les aptituds, gustos i creativitat personal de la persona a qui delega.
Ens resulta més interessant el fet de triar determinat dissenyador o estil de dissenyador
per part de l’editor que no les possibles variants creatives del mateix dissenyador. Ens
apropem, per tant, a una idea del disseny més fluida, més artística on el dissenyador
elabora seguint la seua subjectivitat una feina al servei d’altra persona, però sense deixar
de ser un mateix. El tema el reprendrem en les il·lustracions i les cobertes.
A més a més, parlar de disseny implica parlar també de mercat i de consum, és
indiscutible que el disseny s’ha usat, i s’usa, per a fer més atractius els llibres i, per tant,
convertir-los en objectes de consum desitjables. Però reduir el disseny a mercat resulta
pobre i reduccionista: la llibertat del dissenyador no sempre està totalment limitada al
mercat. Per a nosaltres doncs, el concepte de disseny serà el d’un disseny que no se
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subordina a l’art sinó que s’erigeix com una categoria artística plàstica diferent, una
categoria que té com a especificació la subordinació parcial a altra persona (en el nostre
cas l’editor) i a un tema (l’obra), la limitació de zones d’actuació (cobertes, tipografia) i
que té una funció comunicativa important però no invisible, sinó matisada.
Per últim trobem que des del disseny s’aborden els diferents elements del llibre
des d’una vessant materialitzant, és a dir, que consideren que la seua feina és la de
portar a terme els designis d’algú altre i convertir aquests designis en un producte
dissenyat, elaborat. El cas del disseny gràfic que s’ocupa de la comunicació
d’informació és especialment interessant perquè el que fan és materialitzar la
informació a través del llenguatge visual, o si més no, un llenguatge no lingüístic. Però
aquesta materialització no és només un traspàs d’informació, hi ha un acte hermenèutic i
creatiu associat. Ruiz Martínez a propòsit de les cobertes de Gil diu:
Dado que en este caso partimos de un texto previo dado – casi podríamos decir impuesto,
de hecho – sobre el que nuestro atuor trabaja resulta muy esclarecedor el análisis de
producir efectos equivalentes mediante la manipulación artística de materiales diferentes
[...], en un proceso que no es sino un acto hermenéutico y crítico a que se somete un texto
y que, en comparación posible con otros precedentes, nos proporciona una medida
diacrónica de su lectura actual (Ruiz Martínez, 2008: 7).

En el cas de les cobertes Ruiz Martínez afirma que el que hi ha és una
interpretació i una crítica visual del text que conté i, que a més, és possible establir
comparacions amb altres interpretacions i crítiques amb les diferents interpretacions
d’altres autors.
Recuperem quines són les característiques principals del disseny: és subsidiari a
algú o alguna cosa, és l’encarregat de materialitzar el producte i és omnipresent i
indefugible. Tot i que hem separat el paratext del disseny veiem com el disseny ocupa
els mateixos espais que el paratext editorial: tots dos estan al servei d’altra cosa, de
l’obra; són els encarregats de materialitzar els objectes o productes (l’obra literària, el
llibre), ens resulta impossible defugir de la seua acció i ocupa tots els espais possibles
sense que ens n’adonem perquè els hem naturalitzat.
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3.ESTÈTICA DE LA RECEPCIÓ
Amb l’estudi dels paratexts de Genette i les consideracions sobre el disseny ens
trobem amb un esquelet teòric sobre l’objecte llibre des de diferents perspectives, però
estaríem obviant que el llibre s’ha de llegir per poder ser un llibre. I per tant cal tenir en
consideració la recepció que se’n fa de l’objecte, però també de l’obra literària. Una de
les primeres consideracions que cal fer en l’àmbit de l’estètica de la recepció i del llibre
és que tots i cadascun dels agents que participen en la creació del llibre han tingut algun
contacte amb l’obra literària abans, és a dir, abans d’elaborar tots els elements
paratextuals que estudiarem, han sigut lectors. Han passat per una experiència de lectura
i solament a partir d’aquesta han pogut elaborar els diferents elements. L’editor ha de
conéixer l’obra abans d’incorporar-la al seu catàleg, l’il·lustrador necessita llegir l’obra
per saber com i què il·lustrar, el traductor també necessita llegir i rellegir l’obra abans,
solament el dissenyador, amb les tasques més mecàniques com ara la maquetació o la
tipografia no li cal la lectura de l’obra. Siga com siga, ens trobem que els agents dels
elements interpretatius han estat abans lectors.
Ara bé, què implica aquest fet? Per tal d’explicar-ho ens centrarem en dos
conceptes extrets de la disciplina de l’estètica de la recepció: la concreció de l’obra
literària i els espais d’indeterminació treballat per Roman Ingarden i l’horitzó
d’expectatives de Hans Robert Jauss.
L’estètica de la recepció és una disciplina de la teoria literària que va aparèixer a
l’Escola de Constanza al final dels anys 60 que s’encarregava d’estudiar “los modos y
resultados del encuentro de la obra y su destinatario” (Warning, 1989: 13) com bé
apunta Rainer Warning en l’antologia de textos Estética de la recepción (1989).
Warning justifica la tria dels texts que conformen l’antologia perquè són tots texts que
no es proposen fer anàlisis immanents de l’obra sinó per com aquesta és rebuda pels
lectors. I la principal tesi de l’Estètica de la recepció és que l’obra literària no es
completa fins que el lector la llig, i que aquest completar l’obra literària depén de molts
factors, des de factors històrics, factors personals i factors interns de l’obra literària. En
altres paraules, des de l’estètica literària intentaven eliminar la visió positivista i
objectivista que s’havia anat instaurant amb el temps. S’estudiaven només els textos i
tot allò que es podia constatar. I en canvi s’obviaven els efectes que les obres
provocaven en els lectors. Hans Robert Jauss, un dels pares de la disciplina
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provocativament va afirmar que “una renovación de la historia de la literatura requiere
la eliminación de los prejuicios del objetivismo histórico y la fundamentación de la
estética tradicionals de la producción y de la presentación en una estética de la
recepción y del efecto” (Jauss, 1976: 166), i en la mateixa pàgina reblava: “La
historicidad de la literatura no se basa en una relación establecida post festum de
«hechos literarios», sino en la previa experiencia de la obra literaria por sus lectores”.
Era un plantejament en aquells moments, radical, posar el centre de l’atenció en el lector
i no en l’autor. De fet, és comú separar les corrents de l’Estètica de la Recepció en dos
grans blocs que tenen en comú l’actuació o co-creació del lector en l’obra: l’estudi dels
processos cognitius de la lectura i l’estudi de la recepció històrica de l’obra (Viñas,
2002: 491), o en altres paraules, el lector implícit i el lector històric. Els dos autors que
tractarem nosaltres pertanyen cadascú a una branca diferent.
Roman Ingarden no està considerat com un dels partíceps de l’Estètica de la
recepció, però sí com un dels precursors més importants. Les seues aportacions en el
camp de la fenomenologia van ser imprescindibles per al desenvolupament de la
disciplina. De fet, l’altra gran figura de l’Estètica de la recepció, Wolfang Iser és deutor
dels estudis desenvolupats per Ingarden. Així doncs, en el camp de l’Estètica de la
recepció, la concreció o actualització de l’obra literària resulta imprescindible. Ingarden,
com a mestre d’Iser, el podem situar en la branca que s’encarrega d’estudiar els
processos cognitius de la lectura. Ingarden no concebia l’obra literària com a quelcom
complet i tancat. Per al fenomenòleg, l’obra literària no és sinó una “formació
esquemàtica” (Ingarden, 1989: 36), és a dir, no està acabada, solament hi ha una espècie
de directrius bàsiques que s’han de interpretar durant la lectura. Ingarden considera que
un una obra literària està formada per estrats, parts de la seua formació esquemàtica, i
que “algunos de sus estratos, especialmente el estrato de las objetividades representadas
y el estrato de los aspectos contienen “lugares de indeterminación” (Ingarden, 1989:
36). Hi ha, per tant, com unes llacunes o buits que la mateixa obra conté i que només es
poden completar amb la lectura, per a Ingarden aquests buits són sobretot aspectes físics
i descripcions. L’acte de completar aquests espais d’indeterminació és la “concreció” de
l’obra literària. Però aquests espais no s’omplin del no-res, o a partir d’elements dins del
mateix text, sinó que provenen de l’imaginari i experiències del lector. Però fins i tot
quan accepta que l’obra literària es pot “concretar” afegeix que fins i tot aquesta
concreció no és més que altra formació esquemàtica però no tan esquemàtica com l’obra
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mateixa. Donant a entendre que mai no podrem reomplir tots els buits de l’obra literària
i que, per tant, sempre podrem tornar a accedir a l’obra i reomplir-los de maneres
diferents. Per a Ingarden la concreció és l’espai on apareix “la peculiar actividad cocreativa del lector” (1989: 38), d’una manera involuntària. I tot i que per a Ingarden la
majoria de concrecions apareixen en les descripcions dels aspectes físics o elements
semblants accepta que una determinada concreció pot modificar significativament la
interpretació de l’obra i compara les diferents concrecions que es poden donar d’una
mateixa obra amb la representació teatral: “mientras que un modo de concreción puede
convertir la obra en algo superficial y banal, otro puede acentuar la profundidad y
originalidad, como puede percibirse a menudo en las representaciones de piezas
teatrales” (1989: 39). Volem remarcar especialment aquesta comparació proposada per
Ingarden d’entendre la concreció com la representació teatral, perquè si simplement
amb la lectura podem condicionar tant l’obra literària, quines poden ser les possibilitats
amb els diferents elements paratextuals que estudiem? En una representació teatral
influeix tot: l’organització de l’escenari, l’escenografia, el vestuari, l’aspecte físic dels
actors i actrius, etc. I aquesta representació no seria una obra diferent, ni tan sols seria la
mateixa obra que podem haver llegit, sinó que seria una concreció de les moltes
possibles i poden ser positives per a l’obra o ser perjudicials. Exactament el mateix amb
els elements paratextuals: editar és posar en escena una obra literària, proposar una
concreció determinada.
Però Ingarden, admet que la concreció té el perill de provocar desviacions en
relació al contingut de l’obra (1989: 42) i que per tant, cal anar amb compte amb
l’actualització i concreció dels espais d’indeterminació. En realitat, per a Ingarden la
concreció és el fet d’imaginar-se tots aquells elements que en l’obra literària no han
quedat explícitament remarcats, és en certa manera, fer present aquells elements que no
ho són. Veiem com la proposta d’Ingarden s’apropa a la mateixa funció dels paratexts
subsidiaria que Genette dota als paratexts. Si apliquem el concepte de concreció més
rigorosament als nostres elements, veurem que el que ens trobem amb una coberta, unes
il·lustracions, incloure l’obra en una determinada col·lecció o fins i tot fer una
determinada traducció és proposar una concreció. El lector de llibres, en oposició al
lector d’obres literàries, no s’enfronta mai al text com el va imaginar l’autor, com a obra
esquemàtica pura, si no que ho fa a partir d’una concreció, que com ja hem dit, no deixa
de ser una formació esquemàtica un poc més completa. Hi tornarem en els apartats
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corresponents, però en el cas de les cobertes resulta especialment interessant si el que hi
apareix en la representació física d’un dels personatges que apareixen a la novel·la, eixe
espai d’indeterminació queda completat per la concreció de l’il·lustrador o dissenyador
que haja realitzat la coberta. I com que la coberta és la primera cosa que veiem d’un
llibre, es conforma en certa manera com un horitzó d’expectatives.
En canvi Hans Robert Jauss, és el major representant de la branca del lector
històric, és a dir que Jauss considerava que l’obra literària no era tampoc un objecte
tancat amb una única interpretació i que cada lector de cada època històrica interpretava
l’obra d’una manera completament diferent. Al situar l’obra literària en una situació
“vulnerable al pas del temps” Jauss obria la porta a entendre les obres com una
successió de lectures o com una successió d’horitzons. De fet és el concepte d’horitzó
d’expectatives el que ens interessa a nosaltres. Aquest concepte és producte d’una
reformulació que Hans Robert Jauss va fer de les idees del seu mestre Hans-Georg
Gadamer. Jauss va crear el seu concepte a partir d’“horitzó” i “fusió d’horitzons”5. El
problema que volia treballar Jauss era el de per què una obra literària en un moment
determinat es rebia i s’interpretava d’una manera i en un moment històric diferent es
feia d’altra manera. De fet Jauss ho incorporava a la dificultat de definir els gèneres
literaris, per a ell la noció de gènere s’associava molt a la d’un horitzó d’expectatives, és
a dir, el coneixement que els lectors tenim sobre els textos que conformen un gènere és
el que determina el gènere. A més a més, va estudiar que entre un horitzó d’expectatives
i una obra nova, d’un nou gènere, hi ha una “distància estètica” (Jauss, 1976: 174) que
els separa. I l’èxit o fracàs de la nova proposta dependrà del valor estètic de l’obra, és a
dir de la dimensió de la distància estètica.
Així doncs, l’horitzó d’expectatives és, segons la definició que en fa Estébanez
Calderón al Diccionario de términos literarios (2008: 528): “el conjunto de gustos,
deseos y preferencias de los posibles lectores o público al que va dirigida la obra”. És a
dir, que són tots els pressupòsits que es fa el lector abans de llegir l’obra, pressupòsits
que inclouen tot el conjunt de coneixements històrics, literaris i personals amb els quals
compta el lector. En l’especificació de Jauss, a més, hi ha una especial atenció per la
relació de l’obra amb la resta d’obres amb les quals està en contacte. És a dir, que
l’horitzó d’expectatives són les obres amb les quals es relaciona una obra determinada,

5

Per a més informació vegeu Jauss, 1976 i Warning, 1989.
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però també són els coneixements, esperances i expectatives amb les que el lector
compta abans d’abocar-se a la lectura. En el nostre treball el concepte d’horitzó
d’expectatives estarà molt lligat al concepte de col·lecció, que treballarem amb més
atenció en l’apartat corresponent.
Tot i que podem separar en dos blocs o branques els diferents estudis de
l’Estètica de la recepció, aquests no tenen una absoluta independència entre ells. En els
conceptes que ens ocupen la relació entre ells és molt clara, perquè tant “concreció”
com “formació esquemàtica” com “horitzó d’expectatives” estan relacionats molt
íntimament perquè si tota obra literària és una forma esquemàtica quan l’autor l’escriu
perquè la construeix amb espais d’indeterminació, i és en la lectura que aquesta
formació esquemàtica es concreta amb els coneixements i la imaginació del lector, que
no és altra cosa que l’horitzó d’expectatives que aquest projecta sobre l’obra. La
diferència és que l’horitzó d’expectatives actua abans de la lectura de l’obra i la
condiciona des d’abans de començar la lectura i la concreció es fa mitjançant la lectura.
Així doncs, l’Estètica de la recepció resulta un pilar clau en el nostre treball
perquè ens facilita les eines i els plantejaments necessaris per estudiar l’efecte i els
mètodes com els diferents elements que conformen el llibre actuen sobre la recepció de
l’obra literària. Partir des de la recepció de l’obra ens situa obligatòriament en l’estudi
de la lectura del llibre en oposició a la lectura de l’obra literària, i per tant, emfatitza els
processos i elements que separen l’obra literària de la lectura que en fa el lector.
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III.ELS ELEMENTS DEL LLIBRE
Una vegada definit i establert la metodologia i els termes teòrics en els quals
anem a treball cal entrar, per fi, en matèria. La hipòtesi del treball ja ha estat plantejada:
els diferents elements de caràcter paratextual del llibre estan investits d’una força
interpretativa en relació al contingut. Però, quins són aquests elements i com poden
condicionar-ne la interpretació? No pretenem elaborar un catàleg minuciós i contrastat
dels elements, com tampoc no volem, ni podem, explicar totes les possibles
interpretacions que aquests elements poden provocar. El que ací presentem és una
mostra, un experiment interpretatiu, amb l’objectiu de fer notar que, com diu l’aforisme
de Juan Ramón Jiménez: “en edición diferente los libros dicen cosa distinta” (1990:
382), o més correctament que “en llibre diferent les obres diuen cosa distinta”.
Els elements que estudiarem són una selecció dels diversos elements que
conformen el llibre, però, tanmateix són els més comuns i és per això que ens ocuparem
d’ells. A més a més, les dimensions del treball no ens permetrien tractar en profunditat
la resta d’elements dels quals en farem un xicotet resum a la conclusió. Per a fer-ho
treballarem a partir d’exemples concrets i excepcionals. Ja ho hem dit, no volem
catalogar les funcions o maneres d’interpretació dels elements no textuals sinó que
volem elaborar-ne una mostra, és evident que no resulta possible estudiar totes les
possibilitats, però si som capaços de veure com en un cas determinat aquests elements
condicionen l’obra literària a la qual acompanyen podrem dir que aquests elements
poden condicionar-la d’una manera o d’una altra.

1.EL FORMAT I LA COL·LECCIÓ
El format i la col·lecció són dos elements editorials, i per tant interpretatius, amb
una importància molt desigual en el nostre treball, tanmateix els estudiarem
conjuntament per l’estreta relació que comparteixen. En aquests elements és
indispensable el concepte d’horitzó d’expectatives formulat per Jauss que hem explicat
abans. Format i col·lecció van de la mà en la immensa majoria de casos, ja que tots els
llibres d’una mateixa col·lecció han de ser, a la força, del mateix format. I per tant la
relació hermenèutica del format moltes vegades s’associa a la de col·lecció. I no és ben
bé així. Per format entenem el tipus de dispositiu on s’articula el llibre: és a dir, còdex,
llibre electrònic i/o rotllo, acordió, etc. Aquest era el tema de la nostra obertura: el
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format, fins i tot un format tan acceptat com el còdex no és innocent. Però no volem
tornar sobre aquest tema, acceptarem que el format estàndard és un còdex, i que les
seues especificacions materials i epistemològiques estan tan arrelades en la cultura
occidental que pràcticament podem obviar-les. En canvi dins del còdex actual hi ha
diversos formats, diverses dimensions. Dimensions físiques: llibres menuts, llibres
“estàndard” i llibres grans. En aquest cas, la valoració hermenèutica radica en la
concepció social de cadascun dels formats així com en l’horitzó d’expectatives que
provoca cada tipus de format. Els llibres xicotets tenen una història antiga i rica que
parteix dels primers llibres d’hores, passant pels exemples estrambòtics dels llibres
minúsculs fins a arribar als llibres de butxaca. Aquests llibres actualment solament
tenen una funció: abaratir el cost del llibre i vendre més exemplars a menor preu,
generalment a costa de perdre qualitat en els aspectes físics com ara el paper o la tinta.
Però també ha de ser d’unes dimensions reduïdes, suficient per a poder portar-se
còmodament a qualsevol lloc. Així doncs se’ns presenten dos casos diferents pel que fa
als formats i dimensions reduïdes: el format de butxaca i els llibres xicotets. Els llibres
de butxaca tenen una determinada acceptació social, sabem que quan una editorial
llança un llibre en format de butxaca vol dir que es tracta d’un llibre amb molta tirada,
que pot ser molt venut fàcilment, així doncs els compradors i lectors entenen que l’obra
que tenen a les mans ha estat un èxit de vendes, fins i tot si no és així, podem tenir
aquesta sensació. És a dir, que el format de butxaca projecta un horitzó d’expectatives
determinat, el que relaciona el llibre en qüestió amb els coneixements que es tenen de la
resta de llibres del mateix format i se n’extreu la conclusió que comparteixen les
mateixes característiques i valor. Els llibres de butxaca funcionen d’aquesta manera
perquè més que un format han esdevingut una col·lecció. Pel que fa als llibres xicotets,
realment en l’actualitat són pocs els llibres que no caben a la butxaca, com passava
abans amb els còdexs d’“infoli”, però sí que hi ha llibres que tenen unes dimensions
inferiors a la resta. Aquests llibrets tenen una consideració de petita joia, d’una certa
fragilitat, però sobretot de contingut selecte. Ens resulta obligat recordar aquells llibres
que Borges va descriure a La biblioteca de Babel, els cobejats llibres de l’Hexàgon
Carmesí: “libros de formato menor que los naturales, omnipotentes, ilustrados y
mágicos” (Borges, 1980: 97). L’exuberant ment de Borges torna a ser d’una precisió
esfereïdora, els llibres de format menor vénen investits d’una certa aurèola màgica i
misteriosa, d’una certa excepcionalitat que s’aplica també a les obres que contenen.
Permeten convertir un text breu en un llibre. Aquests llibres individualitzen l’obra que
44

contenen i a més li afegeixen una exclusivitat i valor diferent del que doten els llibres de
format habitual.
Els llibres de format gran, d’infoli cap amunt, mereixen altra consideració. Cal
dir que aquests formats van ser els més comuns abans de la invenció de la impremta,
eren llibres per a llegir en veu alta i no per a la lectura silenciosa i privada. Amb
l’arribada de la impremta la lectura es converteix en un acte íntim i les dimensions dels
llibres disminueixen significativament, els formats grans, en lloc de desaparéixer es
reconfiguren en el sistema literari: ara s’usen per a obres de gran valor simbòlic, valor
social i com a atorgament de reconeixement cultural. És a dir, que els llibres en formats
més grans dels habituals aporten a l’obra literària una consideració d’obra de culte o
cabdal en la cultura on es publiquen de fet aquesta consideració és heretada del passat:
“En la edad clásica, los «gran formato» in-cuarto se reservaban a las obras serias (es
decir más bien filosóficas o religiosas que literarias), a las ediciones de prestigio y
consagración de obras literarias” (Genette, 2001: 20). Aquests llibres, a causa del seu
pes excessiu i les dimensions exagerades són de molt difícil maneig i per tant no facilita
la seua lectura, són llibres per a contemplar més que no per a llegir. El “missatge” del
llibre es troba al format més que no al contingut.
Però el que realment ens interessa és el concepte de col·lecció. La col·lecció és
segurament una de les eines més interessants de l’editor i de l’editorial pel que fa a la
possibilitat d’interpretar l’obra literària: agrupar en col·leccions és fixar relacions entre
textos diferents. Implica sempre decidir quins pertanyen a una col·lecció i quins no, és a
dir, classificar, identificar i categoritzar una sèrie de textos i posar-los en oposició amb
uns altres. És, efectivament, crear expectatives sobre uns textos que després els lectors
reben amb un horitzó determinat. I aquest horitzó determina la recepció que se’n fa de
l’obra: “El horizonte de expectación de tal modo reconstructible de una obra hace
posible el determinar su caràcter artístico en la índole y en el grado de acción sobre un
público presupuesto” (Jauss, 1976: 174). Tot i que Jauss ho aplica a les obres literàries
en la seua primera recepció, és a dir, com es rep una nova obra literària i la seua relació
amb les obres preexistents, considerem que els pressupòsits de Jauss també es poden
aplicar a les reedicions literàries, que en molts casos és com una segona, tercera o quarta
“primera recepció” i pot condicionar-ne l’acceptació de la mateixa manera. De fet les
col·leccions més habituals són aquelles que responen a categories i subcategories
genèriques, com ara la novel·la, la poesia, el teatre o l’assaig i per tant identifiquen les
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obres per la seua categoria genèrica i relació amb els altres textos. Però hi ha tantes
col·leccions com editorials, res no impediria establir una col·lecció d’obres on hi ha un
gos com a personatge principal o secundari, o que estan escrites en segona persona.
Estan totalment determinades per les eleccions “genèriques o intel·lectuals” (Genette,
2001: 24) de l’editor que “usurpa les prerrogatives de l’autor” (2001: 24). En general les
col·leccions serveixen per a separar i classificar les diferents obres, incloure-les en
determinats paràmetres però, també poden aglutinar, com les col·leccions de butxaca
(tot i la seua lògica oposició amb tots aquells llibres que no són de butxaca) o les
col·leccions de millors obres d’una literatura particular, com per exemple la MOLC, on
trobem junts poemaris, novel·les, obres de teatre, etc. Pot homogeneïtzar o excloure, i
de vegades les dues coses alhora. Una col·lecció és, en últim terme, una selecció
intel·lectual, però com que és també una proposta editorial es veu aplicada a la
materialitat dels textos siga bé pel format o pel seu disseny, i dins del disseny
especialment les cobertes. Hi ha propostes editorials que fan de la col·lecció el més
important de la coberta, de manera que redueixen la identificació de l’obra a la
pertinença a determinada col·lecció, en altres paraules: “En el contexto de las cubiertas
de libro , los objetos del mensaje gráfico pueden ser principalmente dos: representar a la
editorial y/o representar el libro” (Llop, 2014: 31). Els casos on la coberta representa
l’editorial, i per tant la col·lecció, pensem en el cas clar
d’Anagrama, la interpretació del missatge editorial és la
d’adscriure l’obra literària a un determinat catàleg i una
col·lecció. El més rellevant és la relació amb les altres obres
publicades en la mateixa col·lecció o editorial.
Al marge de la relació entre la col·lecció i la coberta, al
qual tornarem en el següent punt, la col·lecció a part de
relacionar unes obres amb altres té la capacitat de definir o
redefinir les obres que s’hi inclouen, com és el cas del llibre
titulat El truco preferido de Satan de l’editorial Salto de Página
en la secció de poesia. En aquest llibre hi intervenen més
factors a part de la col·lecció, però aquest resulta especialment
interessant. El truco preferido de Satan (2012) és una obra de
Walter Benjamin, tot i que Benjamin mai no la va escriure,
tampoc no és un text inacabat al qual els editors han titulat. És
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una selecció de fragments del Llibre dels passatges de Benjamin, seleccionats pels
editors, acompanyats per fotografies que fan el paper d’il·lustracions, que se’ns
presenten com a textos poètics. Presenten la prosa de Benjamin com a poètica, i aposten
per una lectura satànica de la seua obra, com apunta Victor Silva (2015: 3) a una de les
ressenyes de l’obra: “Que Walter Benjamin era un escritor satánico, como su admirado
Baudelaire, creo que deja poco lugar a dudas. Su inclinación luciferina queda clara con
la insistencia anagrámica por el Ángel caído o su escritura discontinua o diabólica”. I és,
certament, una jugada arriscada, perquè no es limiten a encarregar un pròleg que ho
justifique, sinó que tota l’edició, des del títol a l’epíleg acompanyen aquesta proposta.
Es tracta d’una edició clarament subjectivada i que fa patent en primer lloc una
determinada lectura de l’autor i proposa unes condicions de lectura, unes expectatives
determinades. I el mateix passa amb la voluntat dels editors de “subratllar més l’aspecte
poètic que el filosòfic de l’escriptor” (Talens, 2012: 6) i per a aconseguir-ho la millor
manera era la d’incloure el llibre en la col·lecció de poesia. També respon a un desig
totalment subjectiu i prescriptiu dels editors. Tot i que això comporta un problema clar:
els textos de Benjamin al Llibre dels passatges no són poesia, són fragments assagístics
o fragments filosòfics, o potser solament són apunts d’un projecte major, però en cap
cas poesia. I tanmateix està en la col·lecció de poesia amb la coberta distintiva, els
elements editorials corresponents i acompanyat per noms tan cèlebres com Rilke o
Jenaro Talens. Per tant, com a lectors ens veiem obligats a acceptar la premissa dels
editors, matisada, això sí, i acceptar que potser l’escriptura benjaminiana tan filosòfica
com és també pot ser eminentment poètica. La col·lecció provoca un determinat horitzó
d’expectatives en el lector, horitzó que dependrà de les lectures de poesia que haja fet i
de la informació i coneixement que tinga de Walter Benjamin. Després de la lectura
l’expectativa pot ser frustrada o no, però independentment del resultat com a lectors
haurem fet l’esforç d’incorporar els fragments benjaminians a la concepció que tenim de
poesia. És a dir, haurem acceptat, tot i que potser momentàniament, la interpretació
sobre l’obra de Benjamin que proposen des de Salto de Pàgina. Per uns instants, o no,
els fragments del Llibre dels passatges hauran sigut poesia, els haurem llegit com a tals
i no com a fragments filosòfics, i tot per la simple inscripció en la col·lecció de poesia.
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2.LES COBERTES DELS LLIBRES
El nostre objecte d’estudi són les cobertes (o sobrecobertes) dels llibres, és a dir
la part més exterior del llibre, aquestes estan compostes per diversos elements que tot i
ser molt comuns poden variar: la imatge o il·lustració, el títol del llibre, el nom o
pseudònim de l’autor o autors, el segell editorial (siga en forma artística o simplement el
nom) i els elements que disseny gràfic com ara la tipografia, la disposició dels elements
i l’elecció de colors. Tota coberta està formada per dos plànols, el plànol frontal
(Martínez de Sousa, 2005: 68) que és on es mostren els elements abans explicats i el
plànol anterior o contracoberta que és on se sol situar el breu resum de l’obra o la
biografia de l’autor. Si en lloc de coberta es tracta d’una sobrecoberta, també caldria
comptar les solapes que tenen una funció semblant a la de la contracoberta. Nosaltres,
tanmateix, ens centrarem prioritàriament en aquella part del llibre que conté els
elements comentats abans, és a dir, independentment de si és coberta o sobrecoberta,
ens interessarà la part més exterior del llibre. Usarem per tant el terme coberta fins i tot
si hi ha casos on els elements dels quals parlem estan a una sobrecoberta. A més a més,
les cobertes s’han usat editorialment amb molta assiduïtat per crear col·leccions o
subcol·leccions. S’empren els elements visuals per a establir lligams amb altres llibres
publicats. Implica per tant, ser conscients que la separació entre coberta i col·lecció no
és sempre efectiva i que, de fet, moltes vegades és indissoluble.
Ara bé, quina és la funció de la coberta? Quin valor té en la concepció i la
recepció del llibre? Muchnik (2011: 92), un dels autors més importants de l’edició
espanyola, i per tant, una gran font d’autoritat en el que refereix a edició, reflexiona
sobre les cobertes al seu Oficio editor i diu: “Se suele decir: «Es una cubierta eficaz». Es
lo menos que se le puede pedir a una cubierta. Para un editor cultural, la cubierta es algo
mas. Forma parte del estilo de la casa, y el estilo de la casa refleja, debe reflejar, la
sensibilidad del editor – sensibilidad estética, pero también literaria, social, política.” És
a dir, que hi ha diferents funcions associades a la coberta, hi ha l’eficàcia d’atracció del
públic, però també marcar un cert estil i el que sembla per a Muchnik més important, dir
alguna cosa de l’editor.
La dificultat d’estudiar les cobertes és la de la conjunció dels diferents elements
que coexisteixen en un mateix espai, elements que són tant lingüístics com visuals i que
estan constantment comparteixen la predominança. Si bé és cert que el component
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visual de la coberta és preeminent a un estant d’una llibreria, i és en definitiva el que
crida l’atenció del comprador, no podem dir que siga l’únic, de fet el títol i el nom de
l’autor han generat una abusiva bibliografia6. I en canvi cal assenyalar que les cobertes
com a element visual no han suscitat el mateix interés entre els estudiosos, de fet
Genette les inclou com a paratext però sense fer-ne cap comentari. Això suposa que a
l’hora d’estudiar-les ens trobem en un camp nou i sense molts referents teòrics als quals
agafar-se: el material dedicat als elements textuals de la coberta resulten insuficients per
a tractar els elements visuals i els estudis sobre la imatge no contemplen la relació entre
la imatge i el total del text a què refereixen. És a dir, un possible tractament teòric i
metodològic de la coberta és aplicar la terminologia que Genette empra amb els títols.
Les cobertes tenen en comú amb els títols 1) el seu lloc en el llibre, tots dos se
situen en la coberta, i per tant 2) la seua obligatorietat amb el comprador, que no ha de
ser necessàriament lector. Tots dos se situen a les portes del llibre i són el primer (al
marge de les discussions de què es veu primer si la imatge o la lletra) que el lector veu
abans de llegir o no el text. Ara bé, quant a les funcions que els títols executen i les que
executen les cobertes hi ha certes matisacions: Genette (2001: 68) contempla tres
funcions bàsiques, la de designació, la d’indicació del contingut i la de seducció del
públic.
Un títol designa el contingut de l’obra perquè solament existeix un7, és en certa
manera, únic, en canvi cada portada ha de ser diferent fins i tot si es respecta la mateixa
il·lustració a totes les edicions posteriors. Per tant, si bé és cert que és possible
identificar un llibre per la seua coberta, com de fet passa, aquesta identificació és
solament amb l’objecte llibre determinat amb eixa edició. La funció hi és, però
matisada.
La indicació del contingut és problemàtica, el mateix Genette empra els
arxiconeguts conceptes de títol temàtic i títol remàtic per referir-se a la manera com
indica el títol. Ara bé si el títol pot indicar quin és el contingut i és possible catalogar-lo
és perquè es pot fixar relativament amb una certa unicitat un valor. Un títol, un element.
Entenem per temàtic un títol el referent del qual és el contingut de l’obra que titula, i per
remàtic quan refereix a la forma, gènere o subgènere al qual pertany l’obra (Genette,
2001: 79). És possible, és cert, que un títol compte amb altres elements que especifiquen
6
7

Vegeu Genette, 2001
El títol pot modificar-se a posteriori o poden haver-ne diversos.
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i esdevinguen mixtos. Però amb les cobertes no és tan simple. Una coberta indica el
contingut, això és assumible, però sempre ho fa de manera mixta perquè els diferents
elements que la integren funcionen independentment. Una coberta, per
exemple d’una entrega de la Cua de Palla, consta del títol que pot ser
temàtic o remàtic, en aquest cas temàtic perquè fa referència al contingut
de l’obra, el nom de l’autor que depenent dels coneixements enciclopèdics
de l’autor relacionarà o no amb el gènere policíac i si ho fa, ens trobem
amb un element remàtic perquè refereix al que és el llibre; una il·lustració
que podríem considerar “comunicativament temàtica” és a dir que
representa un motiu o element de la novel·la, i els elements de disseny que
situen l’obra dins d’una col·lecció d’un gènere determinat i que, per tant, refereixen
remàticament. El resultat és que no podem donar una visió general de com indica el
contingut perquè és mixt i independents. No resulta gens útil la terminologia. No ens
serveix com a terme per a comparar i classificar els diferents tipus de cobertes.
L’última de les funcions dels títols, la de seducció sí que la comparteixen sense
miraments, de fet és una de les principals funcions de les cobertes, atraure possibles
compradors i, amb sort, lectors.
La comparació de títols i cobertes en principi pot funcionar, tenen
característiques semblants, comparteixen funcions, tots dos són paratexts, però limita
enormement la interpretació de les cobertes, com que ens obliga a atényer-nos a una
metodologia i perspectiva purament lingüística s’obvien elements visuals que aporten
molt de joc. I el que és més important, redueix la relació entre coberta i contingut a una
simple funció d’indicació de contingut. Sí, és cert que els títols són portadors d’una clau
interpretativa de vegades imprescindible – pensem en el cas de l’Ulisses de Joyce -,
però sembla limitar l’enorme capacitat interpretativa que posseeix la coberta. I la
posseeix no solament per la seua vessant visual, sinó també perquè en general el títol és
decisió de l’autor – tot i que l’editor pot influir, i de fet influeix – i la coberta és
prioritàriament decisió de l’editor. I per tant ja no estem en la situació de què vol
remarcar l’autor de la seua obra i quina clau interpretativa vol donar, sinó què vol
remarcar i quina interpretació de l’obra vol donar l’editor i com efectuen les decisions
l’il·lustrador i el dissenyador gràfic.
Una altra possibilitat és la de tractar la coberta com si es tractara d’un prefaci, és
a dir: “toda especie de texto liminar (preliminar o posliminar) autorial o alógrafo, que
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constituye un discurso producido a propósito del texto que sigue o que procede”.
(Genette, 2001: 137) I dins de la categoria dels prefacis, ens situaríem amb la del pròleg
alògraf original o ulterior8. És a dir un pròleg elaborat per algú que no és l’autor de
l’obra i que està a la primera edició (original) o que es troba a qualsevol de les edicions
posteriors (ulterior). La definició ens permet tractar la coberta com a un text, ja no com
a una sèrie d’elements individuals, sinó com a elements que s’estructuren i funcionen
per a organitzar un discurs determinat. I amb eixa definició podem inferir que la coberta
interroga, completa i interpreta el text del llibre, perquè de fet, el text no existeix,
actualment9, sense paratext, i per tant, el text pur, sense interpretacions ni concrecions
és també inexistent. Però amb l’aplicació de la metodologia ens passa exactament el
mateix, cap de les categories pensades per als pròlegs escrits resulten útils, perquè, és
obvi que tant la coberta com el pròleg comparteixen la voluntat interpretativa de l’obra,
o remarcar un o diversos elements que resulten interessants de l’obra. També
comparteixen altres funcions com que en un pròleg alògraf la “valoración se vuelve aquí
recomendación y la información se vuelve presentación” (Genette, 2001: 225), però
amb les cobertes d’una manera molt més radical, perquè si es prioritza una informació,
per exemple que el protagonista és una xiqueta i a la coberta es posa una fotografia
d’una xiqueta o un dibuix, la informació és ja una presentació del personatge, etc. És per
això que la metodologia estudiada resulta totalment insuficient. D’entrada cal
considerar, si la considerem com a tal, la coberta com un pròleg editorial o visual i no
com a textual i per tant les tècniques i recursos que s’empren en els pròlegs resulten
massa concrets. Tanmateix entendre la coberta com a pròleg té els seus punts a favor:
ens permet pensar la coberta com a text acabat, es posa en relleu la seua voluntat
d’interpretació, de presentació i de selecció del text, i permet entendre que la coberta és
obra d’altra persona diferent de l’autor. A més de dotar a la coberta d’una capacitat
prescriptiva gens menyspreable.
Existeix també la possibilitat d’entendre la coberta com a il·lustració, és a dir,
com una imatge que es relaciona amb el text. De fet, aquesta possibilitat ens obliga a
tractar la il·lustració com a discurs en relació amb alguna cosa que no està, amb el text
que ve després, és a dir a tractar la il·lustració com a expressió visual del coneixement
com diu Martínez Moro en l’estudi sobre la il·lustració La ilustración como categoria
8

Més informació a (Genette, 2001: 167- 249).
És cert que en l’antiguitat han existit textos sense paratexts, però a nosaltres no ens interessa la
història del paratext, del llibre o de l’edició sinó la funció i relació què tenen ara mateix.
9
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(2002: 67): “con la ilustración en tanto expresión visual del conocimiento, estamos
sumando elaboraciones visuales diferenciales y complementarias a las que nos ofrece la
realidad o, incluso, el propio discurso teórico que ellas mismas ilustran.” Cosa que ens
porta a una visió de la coberta com a sumatori d’interpretacions. Si les considerem com
a il·lustració ens obliga a buscar quina relació estableix amb el text, cosa que
estudiarem en el següent punt, i si bé té la mateixa vessant visual no ostenten la mateixa
posició, la coberta, com el títol és un paratext obligatori i la il·lustració no. I la relació
que s’estableix entre el text i la coberta no és tan intensa com amb les il·lustracions
perquè una coberta pot voler representar l’editorial més que el text. El fet és, que les
cobertes no acompanyen el text sinó que el presenten, la seua posició és molt més
interessant, la relació que s’estableix ja no soles és “inevitable” sinó que és obligatòria.
Editors com Mario Muchnik especifiquen al voltant de la il·lustració [que està a la
coberta] que “la ilustración – si la hay, no siempre es necesaria, a veces es imperativo
que no la haya – ha de tener alguna relación con el texto. No hace falta –más bien es
mejor lo contrario – que la ilustración muestre una escena concreta de una novela. Lo
que la ilustración ha de transmitir es mucho mas abstracto: el clima de una novela, el
estado de ánimo de la novela, el significado de la novela” (Muchnik, 2011: 92-93). No
hi ha per tant, la idea d’una imatge que plasma un passatge determinat i queda com un
element instrumental i identificatiu, sinó interpretativa i amb una certa abstracció.
En resum, resulta impossible integrar les cobertes en qualsevol altra categoria
paratextual ni adoptar-ne les metodologies perquè la coberta assumeix les funcions i
característiques de tots els elements que la integren i permet que aquestes funcionen
alhora. Hem assumit, per tant, que la coberta és una categoria paratextual independent
amb les seues pròpies funcions i capacitats i que estableix unes relacions
hermenèutiques, identificatives i preceptives complexes i úniques. És a dir, que la
relació interpretativa de la coberta una és preceptiva, en tant que indica una proposta de
lectura determinada basada en una interpretació elaborada per algú que no és l’autor;
il·lustrativa, en tant que més que no indicar el contingut de l’obra estableix una relació
visual obligatòria entre la imatge que és la coberta i el text; classificativa, en tant que és
capaç de dictar-ne el gènere solament per mitjà de l’homogeneïtzació dels elements
visuals i de la col·lecció, de crear horitzons d’expectatives. I aquestes tres funcions
tenen com a resultat una lectura o interpretació determinada de l’obra. Tot i que en el
cas de les cobertes, en realitat hauríem de parlar de concrecions. Són concrecions
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perquè es dediquen a omplir els espais d’indeterminació de l’obra amb elements
aportats per l’editor o els professionals en qui delega.
Ara bé, si no podem tractar les cobertes amb els recursos amb els quals Genette
tracta la resta dels paratexts, hi ha un concepte que sovint s’aplica a les cobertes que cal
estudiar per a valorar-ne l’adaptació: el de l’explicitat de la coberta en relació al seu
contingut. Amb aquest concepte el que es fa és donar una especial predominança, lògica
per altra banda, a la funció il·lustrativa de la coberta. Perquè si bé és cert que hi ha
cobertes més explícites que altres, explícites en quant la capacitat representativa i
mimètica que té la coberta respecte al contingut del text, aquesta explicitat no depén
únicament dels elements – ni tan sols visuals - que conformen la coberta, també
dependrà dels coneixements enciclopèdics del lector de l’obra que conté i de la capacitat
interpretativa d’aquest per entendre la coberta. I a més a més, l’explicitat ni tan sols
tracta la relació que s’estableix entre la imatge de la coberta i el text, simplement es
refereix a quin és el grau d’elements de l’obra literària reprodueix. Una coberta explícita
és una coberta hermenèuticament reiterativa pel que fa al conjunt d’elements que és el
llibre: és a dir que la considerem explícita perquè els elements que apareixen a la
coberta són fàcilment recognoscibles en l’obra literària, és la mateixa informació. De
més a més, la relació que s’estableix entre una coberta i el text no és simplement la de la
il·lustració perquè si sempre s’estableix una relació entre una imatge i un text posats un
al costat de l’altre (ho veurem en l’apartat de la il·lustració), però a la coberta la imatge
està en una posició diferent i molt més important: és el primer element visible del llibre
i per tant, de la configuració material i intel·lectual del text. La relació que estableix no
és només il·lustrativa o mimètica, és de presentació i en menor grau, de
contextualització. De fet, emprarem el concepte de concreció d’Ingarden per referir-nos
a les cobertes i la relació que estableixen amb el text, però no solament amb la dimensió
que Ingarden va donar, que sí que es podria interpretar més o menys a una funció
representativa dels elements físics que apareixen a l’obra, sinó a una concepció més
ampla, la d’ocupar més espais d’indeterminació que només els físics, com alguns
explícitament hermenèutics. És justament per això que la coberta que s’ha de proposar
des de l’edició ha de ser més o menys lògica, ha de tindre certa relació amb el contingut
del text (potser posar una imatge d’un gos a la portada d’una novel·la on es parla de gats
i en cap moment apareix o es parla de gossos resulta molt forassenyat), però en canvi la
relació no ha de ser obvia o banal, perquè si no entrem en cobertes reiteratives que no
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aporten res, i de fet resten valor. En les cobertes hi ha una vessant hermenèutica molt
important que cal tindre en compte.
Un dels exemples més interessants de cobertes que defugen l’estudi a partir de
conceptes com explicitat, tematisme o rematisme és el cas de Franz Kafka i les cobertes
de La metamorfosi (Die Verwandlung). Franz Kafka resulta un cas especialment
paradigmàtic perquè la seua obra és bastament coneguda i publicada arreu del món,
especialment La metamorfosi, que solament en català compta amb 11 versions diferents
(Jané-Lligé, 2017: 71), huit traduccions i tres modificacions de la traducció de Jordi
Llovet. Huit traduccions diferents implica, com a mínim, huit llibres diferents perquè no
és gens comú que una nova traducció tinga la mateixa edició que una altra, no es
distingirien. Comptar amb huit edicions diferents implica, huit interpretacions diferents,
huit llibres diferents i, com a mínim, huit cobertes diferents, i això solament en català.
El cas és que Franz Kafka es preocupava molt de l’edició de les seues obres10 però
especialment per les il·lustracions de les cobertes, justament perquè entenia que les
cobertes establien una relació molt important amb el contingut, és per això que li escriu
al seu editor Kurt Wolff a propòsit de la publicació de Betrachtung:
Al ver la ilustración de mi libro, de entrada me asusté, pues me resultaba contradictoria en
relación conmigo, teniendo en cuenta que describo el Nueva York más moderno; en
segundo lugar está en situación de ventaja con respecto a la historia, puesto que surte su
efecto antes que ésta y, como imagen, resulta más concentrada que la prosa, y en tercer
lugar es demasiado bella (Wolff, 2010: 165).

Kafka es preocupa per la il·lustració de la portada perquè contradeia la seua
visió del text, fent referència a un Nova York més modern que el que ell havia escrit, i
aquest fet no li semblava rellevant si no fora perquè la coberta està en “avantatge” amb
la història. Si està abans de la història, la condiciona fins i tot abans de començar i no
està el text per a contrarestar-ne l’efecte! I a més a més, la imatge és més concentrada
que la seua prosa, és a dir, menys diluïda i més directa. Per a Kafka, doncs, la
il·lustració de la coberta és no solament il·lustrativa i mimètica sinó que també
preceptiva i condicionant. O eixa és la resolució que podem extreure’n de la citació. Tot
i aquests retrets li agrada la il·lustració i no en suggereix cap canvi. No passa el mateix
10

Vegeu la correspondència amb el seu editor a Wolff, Kurt 2010: Autores,

libros, aventuras. Barcelona. Acantilado.
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amb el cas de La metamorfosi que quan sap que van a fer també una il·lustració per a la
coberta envia una carta a correcuita per demanar que no es dibuixe en cap moment
l’insecte que apareix al relat:
se me ha ocurrido, dado que Starke en efecto ilustra las obras, que tal vez podría querer
dibujar el insecto en cuestión. ¡Eso de ninguna manera, por favor! No pretendo coartar su
libertad de expresión sino que se lo pido desde mi condición de –obviamente- mejor
conocedor de la historia. El insecto en sí no puede ser dibujado. Ahora bien, ni siquiera
puede mostrarse desde cierta distancia (Wolff, 2010: 173).

Aquesta por per la possible il·lustració de l’insecte solament és comprensible si
entenem que Kafka era conscient de la relació que establia la coberta amb el contingut.
El motiu pel qual Kafka no volia que l’insecte apareguera mai dibuixat és que aquest era
un “espai d’indeterminació” molt important en l’obra. L’insecte apareix definit
físicament amb una certa vaguetat, amb la intenció que el lector concrete la seua
aparença segons la seua pròpia imaginació o lectura de l’obra. I si l’insecte apareixia
dibuixat a la coberta, la característica prescriptiva de la il·lustració obligaria al lector a
imaginar l’insecte com apareixia a la coberta, i ni tan sols seria la imatge que l’autor
tenia de l’insecte, sinó que seria la de l’il·lustrador, estaríem partint d’una concreció!
Llegiríem una concreció de l’obra i no l’obra com la va escriure Kafka. De fet, solament
amb la coberta es pot concretar molt més de La metamorfosi que l’aparença física de
l’insecte com ens demostra l’edició publicada per Sembra Llibres l’any 2016. Es tracta
d’una edició adreçada clarament a un públic escolar, traduïda per Marta Pera, il·lustrada
amb collages i dibuixos d’Aitana Carrasco, amb pròleg de Joan Miquel Oliver i amb
una il·lustració explícita i total de l’insecte a la coberta.
Si deixem de banda que fer de l’insecte l’element més
important de la coberta és en certa manera una insubordinació respecte
als desitjos de l’autor, ens trobem davant d’un exemple molt clar de
com la coberta condiciona el contingut. La mateixa representació de
l’insecte ja ens està condicionant la lectura de l’obra: és un animal
“simpàtic”, estrany, mig humà i mig insecte, però de cap manera
violent o escabrós. De fet és una representació molt despreocupada de
l’insecte, i si bé se sap que no és un humà, tampoc no és un monstre
horripilant, inspira més compassió que terror. Que Gregor Samsa
inspire més compassió que terror ja és una interpretació de l’obra. Si
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aplicarem el criteri d’explicitat en aquesta coberta veuríem que, és una coberta explícita,
perquè el que ens representa la coberta està íntimament relacionada amb el contingut,
però no és en cap moment, neutra ni fidel. I això demostra que titllar d’explícita una
coberta és reduir la seua funció a l’anècdota il·lustrativa. I la coberta encara diu més
coses, especialment mitjançant l’elecció de color: una gamma pastel com són el rosa i el
violeta que s’associen generalment a la calidesa, la seguretat i amb un cert caire infantil.
El fet és que no és una gamma de color gens habitual per a l’obra de Kafka que
generalment s’associa als colors obscurs i freds. Amb eixa gamma determinada de color
i la simpàtica representació de Gregor Samsa ja no hi ha l’obra angoixant de l’autor
txec, hi ha una mirada més apropada, més humorística i molt més alegre. El dissenyador
de les obres completes de Kafka en anglés, Peter Mendelsund ja va decidir dotar als
llibres de Kafka de colors vius i cridaners per tal de reforçar l’humorisme i la ironia i
allunyar la lectura seriosa i tancada de la seua obra. En la coberta proposada per Sembra
Llibres hi ha una clara interpretació de l’obra incorporada, també una proposta
prescriptiva de lectura – la de la lectura despreocupada, humorística i un poc
infantilitzant -, una classificació de l’obra – per a un públic ampli i no només adults – i
un exercici il·lustratiu amb l’insecte. No podem, doncs, reduir la interpretació de la
coberta amb els conceptes de temàtic o remàtic o a criteris tan relatius com el de
l’explicitat.
És per això que considerem que cal buscar una terminologia i un aparell crític i
teòric nou i diferenciat per tractar l’especial rellevància de les cobertes en la relació
hermenèutica que estableix el llibre amb el seu contingut. La nostra proposta és la de
partir de “l’espai d’indeterminació” d’Ingarden i aplicar-la a la relació hermenèutica
entre text i llibre. Però no com a espai d’indeterminació, sinó simplement com a
“indeterminació”. Si Ingarden considerava que un espai d’indeterminació eren els buits
d’informació de l’obra que el lector havia de concretar, nosaltres direm que una coberta
és més o menys indeterminada depenent del grau de buits de relació que la coberta
estableix amb el text. És a dir, que tota coberta estableix una relació amb el text, però
aquesta relació es pot concretar de maneres molt diferents. Pot donar
molt pocs elements que es relacionen amb el contingut i l’interpreten o
donar-ne molts.
Això és: si a una coberta hi ha molt pocs elements que no tenen
una relació directa o explícita amb el contingut estarem parlant d’una
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coberta amb molta indeterminació. La dificultat d’establir una relació entre els elements
visuals i lingüístics de la coberta és molt gran. El títol i l’autor són els únics elements
que identifiquen l’obra, la il·lustració de la coberta no fa una referència directa –
temàtica – al contingut però sí que està donant pistes. Ens està dient que té alguna
relació amb la cultura hel·lènica. És una formació esquemàtica que el lector ha de
completar.
Ara bé, en un altre exemple de la mateixa obra literària però diferent edició
podem fer una comparativa. La coberta de la Bernat Metge també conté una
il·lustració, però no ens pot servir de trampolí per a desxifrar el contingut de
l’obra. La coberta ens permet establir que és un text clàssic mitjançant altres
elements de més difícil interpretació com ara el marc i l’austeritat i pulcritud de
la coberta; però no podem establir absolutament res més del contingut. Si en
l’edició d’Ediciones Libertador podíem interpretar que era un text grec, amb la
Bernat Metge no ho podem saber si no llegim el nom de la col·lecció. És a dir,
que la de la Bernat és una formació molt més esquemàtica, molt més
indeterminada que l’anterior. I tanmateix és impossible trobar un exemple de
coberta amb una indeterminació màxima, és a dir, indesxifrable, perquè sempre hi haurà
algun element, el títol, la tipografia, el color de la coberta, etc. que
servisca per a bastir la interpretació.
No cal associar estrictament més indeterminació amb menys
informació, la coberta de l’esquerra correspon a un recull d’articles
escrits i il·lustrats per Manuel Baixauli, llibre del qual parlarem al
següent capítol, i cap dels elements de la coberta ens pot donar
elements directes o explícits per establir la relació
hermenèutica amb el contingut, perquè la il·lustració
de

la

coberta,

no

és

tampoc

informativa.

Definitivament els arbres no són tema de l’atenció del pintor suecà. Així
doncs, tot i que la coberta té més informació, a priori, que les altres dos,
la dificultat d’establir-hi una connexió és també altíssima. En canvi amb
altres cobertes la il·lustració i els elements de la coberta són molt més
fàcils d’interpretar en relació amb el text, i per tant, el nivell
d’indeterminació molt més baix, com veiem en la coberta proposada per
Penguin per a una edició d’Aícia al país de les meravelles.
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Per no reduir la relació de la coberta a la relació de la imatge podem pensar
també en les cobertes tipogràfiques, per exemple qualsevol tipogràfica de Daniel Gil, i
veurem que els nivells d’indeterminació també varien en casos així:

L’avantatge del terme indeterminació és que ens permet elaborar un concepte
que designe el que no s’ha designat fins ara, la relació hermenèutica entre coberta i
contingut, una relació que és una de les funcions més importants que posseeix. A més és
capaç de reunir en un sol concepte els diversos punts a favor de les tres possibilitats
metodològiques anteriors: amb els títols comparteix la capacitat d’indicació del
contingut, no la manera com tracta aquesta indicació (com fan temàtic i remàtic) sinó
que la valora hermenèuticament, com que considera la coberta com un text discursiu i
que interpreta i condiciona el text interior comparteix la característica pròpia dels
pròlegs, a més d’integrar l’especificació que és altra persona diferent de l’autor qui tria
la coberta (la majoria de les vegades, en el cas de Baixauli ell ha aportat la il·lustració
però no el disseny), per tant és una visió mitjançada i mediadora, i per últim comparteix
amb la il·lustració la predominança del llenguatge visual però sense oblidar que
s’estableix una relació obligatòria hermenèutica molt particular amb el text que
acompanya. I a més relaciona directament la coberta amb l’estètica de la recepció i per
tant, amb la figura del lector, que és qui rep i llig l’obra, i per tant a qui va dirigida la
coberta.
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3.LES IL·LUSTRACIONS
L’element que ara ens ocupa és, en companyia de les cobertes, el més vistós dels
que estudiarem. És el més vistós, perquè resulta impossible obviar les il·lustracions dels
llibres que en porten en el transcurs de la seua lectura, si més no, notem la seua
presència, encara que les il·lustracions siguen elements opcionals i la seua comprensió
no resulta indispensable per entendre l’obra literària en la majoria dels casos. Les
il·lustracions són opcionals per entendre l’obra literària però són obligatòries per
entendre el llibre amb il·lustracions. Perquè, com ja hem dit, com a elements de caràcter
paratextual que són tenen com a objectiu dotar d’unitat i materialitat al llibre i no només
al text. Per tant, podem dir que hi ha una interpretació diferent si es llig únicament
l’obra literària a si es llig l’obra literària amb relació amb les il·lustracions. Hi ha una
diferència substancial entre la lectura únicament textual i la lectura que barreja aspectes
visuals i textuals. De fet, les il·lustracions i la lectura conjunta de text i imatge tenen
una llarga tradició que es podria remuntar als jeroglífics o molt més abans. Ara bé, a
nosaltres ens interessa la concepció de la lectura en l’actualitat i això ens implica parlar
únicament de la cultura occidental, és a dir del passat comú que comparteixen les
il·lustracions i el còdex medieval. Alberto Manguel al seu meravellós Una historia de la
lectura hi dedica un seguit de capítols a explicar la importància de la lectura d’imatges
en les primeres etapes de la humanitat, de fet, arriba a afirmar que els còdexs medievals,
els manuscrits que es manufacturaven als scriptoriums, anaven acompanyats per
il·lustracions o notes visuals que ajudaven al lector, que també era orador, a no perdre’s
en la lectura: l’acompanyaven i li explicaven què estava llegint (Manguel 2007: 141158). Però el text i la imatge s’havien de llegir juntes, mai per separat. El cas més
paradigmàtic és el dels textos sagrats cristians, la Bíblia era un text que necessitava ser
explicat i ser entés, però solament amb la interpretació que l’Església considerava
adequada i això ho reforçaven gràcies a la força de les imatges. En certs passatges més o
menys obscurs les imatges ajudaven a entendre el significat, un dels significats, d’allò
que s’estava llegint. La lectura del text sense ajuda visual podia semblar molt difícil
d’entendre i es podia mal interpretar, especialment si no sabies llegir i escoltaves
l’orador; però la imatge sense el text suposava un perill encara més gran, es donava lloc
a la imaginació i les males interpretacions podien proliferar encara més. Per separat eren
un perill, però junts aquests dos elements eren la millor eina hermenèutica de la qual
podien disposar. Limitaven de totes les interpretacions possibles a una única i
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seleccionada. Aquest és el poder de les il·lustracions. I si ja tenien aquest poder en
l’antiguitat, no podem pensar que ara l’han perdut. En aquell moment elaborar un llibre
il·lustrat era un autèntic luxe i de fet, més que còdexs il·lustrats eren les capelles i les
catedrals les que es convertien en llibres il·lustrats i la relació entre text i imatge es
donava de manera indirecta: el clergue recitava el text i els feligresos escoltaven mentre
usaven els vitralls i quadres per tal de seguir la lectura (Manguel 2007: 158). Però fins i
tot si les imatges i el text no apareixen una al costat de l’altra eren il·lustracions perquè
la relació entre imatge i text era directa, inevitable i intencionada. Amb l’arribada de la
impremta es va abaratir molt el cost dels llibres i especialment els llibres il·lustrats que
es feien amb molta facilitat gràcies a la xilografia. De fet, els llibres il·lustrats de
l’antiguitat eren més atractius per al públic perquè no calia saber llegir del tot per
entendre. No és estrany, doncs, que un dels best-sellers de l’època fou das Narrenschiff
de Sebastian Brant il·lustrada pel jove Albert Dürer. La il·lustració resultava
especialment interessant en els llibres d’escarni moral perquè la il·lustració reforçava la
mirada àcida i denigrant del que s’estava criticant, es llegia la il·lustració com una
reafirmació inequívoca del que el text explicava. Es considera il·lustració perquè la
relació entre la imatge i el text és directa, inevitable i intencionada.
Que la relació entre un text i la seua il·lustració és directa vol dir, simplement,
que la imatge i el text tenen algun tipus, valga la redundància, de relació. Relació
espacial perquè comparteixen superfície, relació temàtica perquè comparteixen un
mateix motiu temàtic, etc. En altres paraules, hi ha alguna cosa que uneix imatge i text.
Ara bé, la relació entre els dos elements és inevitable si es posen un al costat de l’altre,
Foucault a propòsit d’unes sessions al voltant de l’obra del pintor surrealista René
Magritte i especialment del seu quadre La traïció de les imatges constata que és
impossible no relacionar el text amb el dibuix (Foucault, 1981: 32), la simple aparició
d’una imatge en companyia d’un text ens obliga a buscar-ne la relació, perquè, i ens
porta al tercer requisit, han posat eixa imatge o eixe text junts per algun motiu, hi ha una
intenció en el fet que aquests elements apareguen junts. Aquesta intencionalitat per
establir la relació és vertaderament difícil, o excessivament fàcil, d’atribuir. Els casos
més comuns són aquells en els quals un artista s’encarrega d’elaborar les il·lustracions a
partir d’un text, és l’artista, l’il·lustrador, qui ha, intencionalment, creat la imatge i la
relació entre ella i el text. L’il·lustrador ha posat creat la relació, una relació que depén
del text, ha de funcionar obligatòriament en companyia del text. Però no ho hem
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d’oblidar, tot i que la il·lustració és il·lustració perquè depén del text, com a element
paratextual que és, està proposant una interpretació molt forta de l’obra. I no solament
una interpretació, està omplint espais d’indeterminació de l’obra literària amb les seues
pròpies concrecions. I els lectors es troben en una obra literària amb menys
indeterminacions de les que havia volgut l’autor de l’obra. Això si pensem en
il·lustracions que “descriuen” l’obra literària d’alguna manera siga físicament o
temàticament, si les il·lustracions no són descriptives, o figuratives, més que aportar
concreció sobre l’obra literària creen nous espais d’indeterminació.
És per això que tot i que és comú considerar la il·lustració com a inferior
respecte al text i respecte a la pintura (Martínez Moro, 2002: 8) no podem pensar que la
il·lustració està supeditada completament al text perquè tot i que la il·lustració solament
existeix amb el text, no és un element reiteratiu o sobrant sinó que és un sumatori de
significats i interpretacions: “con la ilustración en tanto expresión visual del
conocimiento, estamos sumando elaboraciones visuales diferenciales y complementarias
a las que nos ofrece la realidad o, incluso, el propio discurso teórico que ellas mismas
ilustran.” (Martínez Moro 2002: 67). I és lògic que sume si quan ens enfrontem amb un
llibre il·lustrat ens estem enfrontant a un llibre bi-media de “múltiples canales” (Moles
1982: 165), però la multiplicitat de canals – l’escrit i el visual – no apareix solament en
el llibre il·lustrat, sinó que qualsevol llibre és bi-media perquè l’escriptura té les dues
dimensions: la lingüística i la visual, tot i que “el signo verbal y la representación visual
nunca se dan a la vez” (Foucault 1981: 48). El llibre il·lustrat simplement aprofita
aquesta multiplicitat de canals per esprémer-ne la significació. Podem dir que es basa en
un joc de relacions hermenèutiques lingüistico-visuals vertaderament complicades, que
no sempre han de facilitar la lectura com amb els còdexs medievals o establir una
relació inequívoca com amb les il·lustracions dels primers llibres satírics impresos, de
vegades opten per tot el contrari, per enterbolir i dificultar la lectura. I així fer brotar
nous significats.
I justament aquest cas és el que proposa Manuel Baixauli a Ningú no ens espera
editat per Periscopi l’any 2016. Ningú no ens espera és un recull d’assaigs que estan
il·lustrats pel mateix Baixauli, i del qual ja n’hem parlat en l’apartat anterior per la seua
coberta. Ens interessa el llibre de Baixauli editat per Periscopi perquè ens permet
treballar amb molta profunditat la relació que estableix la il·lustració amb el text, com
que tots dos són obra de la mateixa persona la relació és clarament intencional. I per tant
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hem d’entendre les il·lustracions com un acompanyament necessari al text, ja que des
del començament s’han presentat junts. És per això que amb l’exemple de Baixauli
podem explorar amb molta comoditat la relació directa que estableix la il·lustració amb
el text que acompanya, és a dir, la possibilitat d’entendre la relació entre ambdós
elements com un tot, com a la finalitat última de l’autor. I tanmateix la proposta de
Baixauli i que nosaltres estudiarem és solament una de les possibles tipologies de
relació hermenèutica entre la imatge i el text, ens centrarem únicament en ell per la seua
peculiaritat, no per a presentar-la com a model sinó com a excepció. I és que el cert és
que la proposta de Baixauli no és en absolut la d’una il·lustració prototípica que
representa el text. D’entrada resulta vertaderament complicat representar el text quan es
tracta d’assaig perquè no hi ha una història que il·lustrar, però a més a més la convicció
de Baixauli li impedeix supeditar la imatge al text perquè per a ell no es pot contar el
mateix amb l’art que amb l’escriptura (Senabre, 2015: 13): “El que dius pintant no es
pot expressar en paraules, i el que escrius no es pot transmetre amb el pinzell. A mi
m’enriqueix, combinar-ho”. Com que Baixauli parteix que no hi ha una correlació ni
informativa ni interpretativa entre la creació plàstica i la lingüística la il·lustració no pot
mai ser reiterativa ni supeditar-se a res, el que hi haurà és una reformulació del text. I tot
i que en el cas de Baixauli és una reformulació del seu propi text, és extrapolable a una
il·lustració d’un text d’altri. Il·lustrar és un enriquiment tant del text com de la
il·lustració. En realitat la il·lustració no seria, per a Baixauli, ni tampoc per a nosaltres,
la imatge que acompanya el text sinó la relació que s’estableix entre les dues. Hi ha una
concepció de la il·lustració, que és la tradicional que entén que una il·lustració no
afegeix res de nou i la que proposa Baixauli i Martínez Moro que és la de complementar
amb diferent coneixement sobre el mateix tema. Però Baixauli encara fa un pas més i
afirma que:
Sóc contrari a la il·lustració. No m’agrada que un text estiga il·lustrat perquè condiciones
la imaginació del lector. Per als xiquets és diferent, els ajuda a llegir, però als adults no.
Si pose imatges en un text és perquè crec que l’enriqueixen, perquè, en comptes
d’il·lustrar, que seria un poc com explicar, fa l’efecte contrari: planteja més interrogants,
obri portes en compte de tancar-les, complica la vida al lector. (Senabre, 2015: 14)

Així doncs, Manuel Baixauli renega de la il·lustració en tant que “il·luminació”
perquè reconeix la relació hermenèutica que s’hi realitza en la il·lustració. Il·lustrar pot
voler dir explicar o reforçar una interpretació determinada; facilitar la lectura al lector. I
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Baixauli és contrari a facilitar la lectura, la proposta baixauliana s’oposa frontalment a
la “il·luminació”, se situa en “l’enfosquiment”, en el terreny de l’ombra més que no en
la llum. Però aquesta voluntat d’enfosquiment no és única de la seua faceta plàstica, en
la seua obra literària hi ha la mateixa voluntat Així doncs, podem veure com és possible,
i de fet es fa, com veiem amb Baixauli, que la il·lustració pot projectar una proposta
estètica i de lectura sobre el text que acompanya. Fins i tot si no s’estableix una relació
explícita i directa entre la imatge i el text, o millor encara, especialment si aquesta
relació no ho és, d’explícita. Aquest fet podria resultar anecdòtic, perquè es pot entendre
com la proposta personal d’un artista determinat, però en canvi no ho és en absolut. Ens
fa explícit que la il·lustració, fins i tot la il·lustració contemporània, encara té la funció
d’explicar el que representa, però que, és possible treballar un nou tipus d’il·lustració
que traspasse la feina hermenèutica de l’autor al lector.
Ara bé, tot i les declaracions de Baixauli al voltant de la il·lustració, si observem
la seua obra Ningú no ens espera i parem atenció a la relació entre la imatge i el text
aquest enfosquiment de què parla no sempre està patent. Les poques imatges que
reproduirem seran no solament de la il·lustració sinó també del text que acompanyen
perquè solament així es poden entendre i és l’ordre
i presentació que ha dotat l’editor. Per exemple a
l’article titulat “Rostre o màscara” (2016: 96-98) la
il·lustració funciona com a “representació” del títol
i per tant la relació que s’estableix entre la
il·lustració i el text la podem estudiar més o menys
de la mateixa manera que Genette estudia els títols
(vegeu els capítols corresponents a Genette, 2001).
Si reutilitzem el concepte de concreció que hem aprofitat en l’apartat anterior ens
trobaríem en una il·lustració amb una concreció molt alta
per bé que la relació s’estableix a través del títol. En un gran
menor de concreció podríem trobar “Cadires buides” (2016:
283-286). Però així i tot encara són il·lustracions molt
representatives. Resulta relativament fàcil establir una
relació directa entre la il·lustració i el contingut del text. I
tot i que és cert que no són il·lustracions que “il·luminen”,
sobretot perquè el que Baixauli il·lustra són articles
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assagístics i no narracions i per tant és prou complicat afegir informació als pocs “espais
d’indeterminació” que hi ha, sí que representen plàsticament una lectura més o menys
obvia del text. En certa manera aquestes il·lustracions són “reiteratives”, expliquen
d’altra manera – com ja havia dit Baixauli que li passava amb l’art plàstic i la literatura
– la mateixa cosa. Amb aquestes il·lustracions podem constatar que la il·lustració diu
alguna cosa, fins i tot si aquesta cosa és la mateixa que apareix al text. Cap novetat.
Ara bé, hi ha altres il·lustracions on potser pel contingut més abstracte de
l’article o perquè Baixauli li veu alguna cosa especial les il·lustracions funcionen d’una
manera radicalment diferent. Ja ho hem dit abans: enfosqueixen la lectura t’obliguen a
repensar-la en altra direcció com ara “El paradís” (255-257), un article on el que explica
és una conversa amb un cosí seu que treballa de vigilant a l’edifici abandonat, en aquell
temps, on abans era Radiotelevisió Valenciana. El cosí li conta, sota el secret més
estricte, ens diu Baixauli, que hi havia un expresident que hi anava molt sovint, els
obligaven a apagar les càmeres i quan en sortia estava molt més content. Bé, doncs, la
il·lustració, no al·ludeix en absolut a res del que apareix a l’article, ni tan sols al títol
que sempre dona pistes. Com a món en podem extreure una visió d’un edifici en runes i
abandonat, però ni tan sols això. La il·lustració,
que és de les poques que interromp el text i per
tant ens obliga a relacionar la imatge amb la frase
interrompuda, ens obliga a repensar, a rellegir el
text buscant quins són els elements, quina és la
lectura que la il·lustració representa o il·lumina.
Però clar, ni representa ni il·lumina, la seua
funció és justament la contrària, la d’enterbolir
una lectura plaent i convertir-la en corprenedora i
misteriosa.
A l’article “Higiene” (112-114) l’efecte que es produeix és semblant. L’article és
un assaig que reflexiona al voltant de la crítica i
especialment de l’autocrítica, la qual Baixauli
qualifica d’“higiènica”, és a dir que resulta
imprescindible per a establir una cultura sana. En
aquest cas la il·lustració no talla el text sinó que el
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precedeix, és a dir, se situa a la pàgina anterior a llegir el títol, però és d’una abstracció
realment gran: una espècie de planter amb una flor estranya però que creix amb molta
vivacitat. Potser és en aquesta vivacitat, aquesta salut esfereïdora el que relaciona una
cosa i l’altra, o potser no. La il·lustració, una vegada més no il·lumina el text, no reforça
una lectura determinada o fixa l’atenció en algun element important o secundari. La
il·lustració i el text van cadascú per una banda, però poden treballar conjuntament. En
aquest cas obliga al lector a pensar-hi la relació a rellegir el text.
I entrem de cap en un dels punts més interessants de la il·lustració en general
però que en Baixauli troba el seu millor exponent: l’autonomia de la il·lustració. Com
hem apuntat abans, la il·lustració és il·lustració perquè es relaciona automàticament
amb el text que acompanya, perquè s’estableix una espècie de pacte entre el lector i la
imatge, l’artífex del qual és l’editor que situa la imatge i el text en la mateixa plana.
Baixauli insisteix en el fet que el que ell vol és dotar d’autonomia la imatge arravatant-li
així la categoria d’il·lustració, però no ho aconsegueix mai perquè la relació, com hem
dit, és automàtica i inherent. Ara bé, tot i que resulta impossible que una il·lustració siga
autònoma sí que hi ha maneres de convertir la il·lustració en una obra autònoma, com a
mínim autònoma del text original. I això és el que fa Baixauli amb les seues
il·lustracions: les reutilitza fora del seu context, les modifica i de vegades les torna a
utilitzar com a il·lustració d’un text diferent. Amb això el que aconsegueix és dotar
d’autonomia la imatge i al mateix temps duplicar-ne les significacions que té. El cas que
estudiarem és el de la il·lustració que acompanya l’article “Un text salvatge” (179-181).
L’article agafa com a motiu inicial la pel·lícula de Polanski Un déu salvatge per tal de
tornar al que és el tema principal de Ningú no ens espera, la crítica i la falta de crítica en
art. La por a parlar malament dels artistes o de les obres literàries i com això perjudica
l’art. La il·lustració, com podeu observar, emfatitza en la perillositat de l’obra literària,
els fulls esmolats i perillosos, però tampoc no és una il·lustració típicament il·lustrativa.
El que ens interessa de la il·lustració no és això, sinó que poc temps després Baixauli en
les seues col·laboracions en la revista Catorze modificaria eixa mateixa il·lustració per
convertir-la en una il·lustració diferent. Una il·lustració d’una frase de Kafka: només
m’agraden els llibres que mosseguen.
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I tot i que a la imatge solament afegeix
la frase de Kafka amb la seua cal·ligrafia
personal, es converteix en una il·lustració
totalment diferent. I possiblement la converteix
en una obra autònoma de la seua relació amb el
text, o això podem pensar en un principi. Però de fet no és així. El fet de reutilitzar la
mateixa imatge no la converteix en autònoma,
sinó que lliga indiscutiblement el text on per
primera vegada apareix la imatge (Un text
salvatge) i la citació de Kafka. Si la il·lustració
de la frase kafkiana es podia entendre com a
purament representacional (és literalment un
llibre que sembla que et pot mossegar) gràcies
a la relació anterior que Baixauli ha creat amb
la imatge, eixa lectura resulta impossible. Els
llibres que mosseguen no en el sentit literal
sinó figurat, mosseguen perquè fan mal, són esfereïdors, et fan pensar. Ni tan sols
Baixauli que creu en l’autonomia de la il·lustració ha estat capaç de separar
completament la imatge de la seua relació original amb el text, de fet, ha arrossegat la
relació en la nova funció.
És per això que opinem que la il·lustració no és només un element decoratiu del
llibre sinó que és un element fortament interpretatiu. De fet, la seua força interpretativa
és tal que és capaç de superar les fronteres del text estricte i, com en el cas de la
il·lustració anterior, arrossegar la interpretació a nous usos. En aquest sentit, una obra
literària amb moltes edicions il·lustrades i diferents, per exemple la Divina comèdia de
Dant, no és mai la mateixa obra sinó que van acumulant-se lectures una damunt de
l’altra segons les il·lustracions es van succeint: no es poden entendre les il·lustracions
de Dürer sense les de Boticcelli, ni les de Dalí sense les de William Blake. Però tampoc
podem entendre “completament” la Divina comèdia sense totes les il·lustracions
anteriors. Perquè l’han interpretada al llarg dels anys establint significats determinats i
determinants en cada representació pictòrica que han afegit. La il·lustració és sense cap
mena de dubte un dels elements interpretatius més poderosos dels quals disposa el
llibre.
66

IV. CONCLUSIÓ
Fins ací ha arribat el nostre breu recorregut sobre el valor hermenèutic dels
elements més rellevants del llibre. El recorregut que hem efectuat ens ha obligat a fer
una selecció d’elements i d’arguments, i excloure’n d’altres; el criteri que hem seguit
per tal de fer-ne la selecció ha estat el de la rellevància, com que el format i la
col·lecció, les cobertes i les il·lustracions són els elements més rellevants i accessibles
per al lector ens hem centrat únicament en ells. Però aquests tres elements no són, ni de
bon tros, els únics que participen en la interpretació que el llibre - en tant que
construcció orquestrada per l’editor i que, per tant, interpreta obligatòriament l’obra
literària que conté – proposa, en el nostre treball hem deixat totalment de banda altres
elements molt interessants i importants. Calia prioritzar una unitat de sentit dins del
propi estudi, una coherència dins del corpus d’estudis sobre el tema i una adequació a la
tipologia del treball. Així doncs, pel bé del treball hem eliminat del corpus del treball la
disposició del text i la tipografia, la consideració de la traducció com a element
paratextual i interpretatiu, els elements purament paratextuals com ara els colofons i els
prolegòmens i per últim altres aspectes “físics” com el pes del llibre que també
comporten una certa consideració de l’obra que contenen.
Tot i que no volem ni podem estudiar els aspectes comentats sí que considerem
necessari fer-ne una xicoteta introducció per explicar-ne la pertinença en el conjunt del
treball, de fet, aquesta pertinença és, segons el nostre criteri, tan natural que els estudis
que haurien de seguir aquest treball s’haurien d’ocupar d’aquests elements.
La disposició del text i la tipografia se situa dins del nostre treball gràcies a la
consideració que el text també és imatge, i que per tant es pot llegir i admirar. Però a
més a més, l’aspecte visual del text estableix una certa relació amb el contingut. La
disposició del text sembla ser rellevant en autors com Marcel Proust que segons Walter
Benjamin volia que la seua obra es publicara en un únic volum, a doble columna i sense
cap punt i a part (Benjamin, 2001: 14); o en Kafka que volia que els seus escrits
semblaren una taca de tinta negra. O fins i tot podríem entrar en el món de la poesia, on
la disposició del text és fonamental. I pel que fa a la tipografia, tipògrafs cèlebres com
Andrés Trapiello que a la seua monumental obra Imprenta moderna. Tipografia y
literatura en España, 1874 – 2005 (2006) explora les relacions entre la tipografia i la
literatura, així doncs, Trapiello sentencia que “cada tipografia se diría que nace
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queriendo decir cosa distinta de las anteriores, y de ese modo la palabra amor, por
ejemplo, no significa lo mismo en letra inglesa, en letra gótica o en letra normanda”
(Trapiello, 2006: 131), i és, per tant, molt conscient que la tipografia vol dir alguna cosa
més que no el missatge. Com pot ser diferent “amor” solament canviant la tipografia?
Continuem en la mateixa pàgina per veure’n l’explicació:
Parece mentira, pero, creanme, es así. Y esto a veces da origen a graciosos malentendidos
entre la gente no del todo versada en el arte sutil de la tipografia. ¿No es acaso un
malentendido el hecho de que una abultada cantidad de restaurantes de ciudades
históricas españolas, pongamos por caso Toledo, Trujillo, Cáceres o Segovia, se anuncien
en las muestras de la entrada, con aparatosa y almenada letra gótica, que suelen extender
incluso a la tipografia de la carta donde alistan sus menús? Sin duda quieren dar a
entender con ello que la comida que en tales lugares se sirve es de lo más tradicional y
castellana, cordero, cochinillo, tostones [...].

Trapiello ironitza, però l’argument principal l’ha deixat molt clar: hi ha la
creença popular – que ell corrobora i emfatitza – que la tipografia comunica alguna cosa
més, encara que siga aportar un cert aire històric determinat. Solament hem apuntat
exemples, que podrien semblar irrisoris però que justifiquen la seua pertinença al tema
que ens ocupa.
La traducció també mereix una certa consideració especial dins dels elements
editorials. De fet, segons Martínez de Sousa, “la traducción es una forma compleja de
edición” (Martínez de Sousa, 2005: 49), segurament perquè inclou més intermediaris
entre el lector i l’obra literària, és a dir, que incorpora altre element a tenir en compte en
la recepció. Tot i que aquest apartat és considerablement més complex d’estudiar,
perquè pertany a una disciplina autònoma per ella mateixa, resulta obvi que una
traducció és també, o és sempre, una interpretació com diu el teòric de la traducció
Willis Barnstone: “La traducción, entonces, como toda transcripción y lectura de textos,
crea una diferencia” (Barnstone, 1993: 18), i aquest, és sense cap mena de dubte el tema
del nostre treball. Però de més a més, encaixa, potser no a la perfecció però sí amb certa
facilitat, en la definició que en fa Genette (2001: 12) de paratext: “si aún no es el texto,
al menos ya es texto”. Perquè si bé no és l’obra literària “original” és un text que es fa
passar per ella. Així doncs, en un estudi més exhaustiu i extens sobre els elements que
condicionen la recepció de l’obra literària a través de les diferents operacions editorials
que es materialitzen en el llibre caldria estudiar la traducció com un element més.
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Pel que fa als paratexts editorials, als que són estrictament paratexts identificats
per Genette, la seua adscripció al nostre treball és molt lògica, de fet, solament cal
remetre a Umbrales (2001) per veure’n la importància d’aquests elements en relació al
seu contingut. Però en el cas dels elements purament editorials, és a dir “esa zona del
peritexto que se encuentra bajo la responsabilidad directa y principal del editor” resulten
especialment interessants, com passa amb els colofons i amb altres elements merament
editorials. Que s’han convertit en un element accessori en l’edició moderna però que les
editorials que el mantenen, com ara Quaderns Crema amb els colofons i Rata amb altres
elements, l’han convertit en un espai de creativitat per a l’editor, i per tant, en un
element més que configura i interpreta el llibre. Com que aquest tema ja ha estat tractat,
en gran mesura, per Genette, no ens ha semblat tan interessant de tractar tot i la seua
explícita relació, però cal ser-ne conscient de la seua importància i de les possibilitats
que ofereix.
Als elements paratextuals cal afegir també l’estudi dels elements merament
físics com el pes i l’olor dels llibres. Tot i que aquests elements resulten pràcticament
anecdòtics comporten una certa interpretació sobre l’obra que contenen. Bibliòfils com
l’anteriorment esmentat Ramón Miquel i Planas li donaven una importància cabdal, ja
que si el llibre pesava poc, semblava com si la qualitat del contingut tinguera el mateix
valor que el pes del llibre.
I aquests són només una mostra dels elements que es podrien estudiar per tal
d’aprofundir el nostre treball. En som conscients que hi ha molts més elements que
podrien resultar molt adequats per a explicar com els diferents elements paratextuals o
amb funcions paratextuals són capaços de condicionar l’obra literària que acompanyen.
Per al nostre treball ens hem fixat solament en com els elements condicionen la recepció
de l’obra en el lector perquè és des de l’estètica de la recepció, és a dir, des del lector,
des d’on millor es poden analitzar els efectes que poden produir aquests elements. És
justament per això que hem pogut actualitzar els conceptes de concreció literària
d’Ingarden i el d’horitzó d’expectatives de Jauss per tal d’emprar-los no ja en la
recepció de l’obra literària sinó en la recepció del llibre de literatura, que com hem
indicat no és més que una concreció de l’obra realitzada per l’editor.
El nostre objecte d’estudi no ha estat mai entés d’una única manera, estudiar el
llibre implicava parlar de la història del llibre, dels seus avenços, de les seues tipologies
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i escollir-ne una. Nosaltres hem optat per barrejar les distintes concepcions que es tenen
del llibre, no com a una mena de desig capritxós sinó perquè calia una definició més
oberta, més permeable del que és un llibre. Ha estat en la disciplina artística mal
anomenada “llibre d’artista” que hem trobat el punt de fuga per a la nostra definició:
entendre el llibre com un element híbrid d’imatge i de text, que se sotmetera a la
vigilància i cura d’una persona que ho organitza tot. En definitiva d’un objecte creat
amb una funció determinada i amb una intenció clara per part de l’artífex. Així doncs
amb aquesta concepció del llibre era possible entendre que tot i la preeminència del
contingut el continent pot condicionar de moltes i diverses maneres la recepció del
contingut. Perquè quedava patent que sí que s’hi estableix una relació, una relació
hermenèutica indefugible. Tan indefugible com és la relació que s’estableix entre el
format i la col·lecció d’un llibre i el seu contingut, tan indefugible com la coberta i el
text que presenta, tan indefugible com establir una semblança entre un text i la seua
il·lustració, et caetera, et caetera.
El llibre és, en definitiva, un seguit d’elements i de decisions que converteixen
l’obra literària en una proposta de lectura sobre l’obra mateixa. El llibre és sempre una
provocació, una proposta impertinent d’un lector que te poder de decisió sobre cadascun
dels elements que conformen el llibre. El llibre és l’obra literària i un seguit d’ombres
que la presenten i configuren. Però el fet és que si acceptem que el llibre no és solament
l’obra literària i que els elements editorials en condicionen la recepció no caldria
incloure també en el llistat d’elements que condicionen la recepció el lloc i el moment
de la lectura? I més encara, no caldria incloure també les llibreries com a una ombra
més?
Concloure significa donar per acabat, per exhaurit. I el nostre treball no pot estar
mai ni acabat ni exhaurit. Així doncs, en aquest cas la conclusió representa més els
punts suspensius que el punt final.
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