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Les obvietats acostumen a ser veritats com a 
temples, i la tasca de la traducció es pot definir 
amb una formulació elemental: traduir litera-
tura és traduir literatura. Aquesta reducció a 
l’absurd amaga, en realitat, el germen d’una ope-
ració ambiciosa i fonamental que molts escrip-
tors i traductors abans que jo han glossat i defès 
convenientment: traduir literatura és crear lite-
ratura. Però es tracta d’un ideal que també ama-
ga la trampa de la desil·lusió, perquè de vegades 
no passa de ser una activitat vocacional amb un 
acomodament difícil en les lleis i en els capricis 
del mercat. Traduir, a Espanya i en molts altres 
països, és plorar.

Les meves primeres experiències de traduc-
tor van ser ocasionals i quasi secretes: un so-
net de Shakespeare, per devoció; un poema de 
Housman, per desafiament; dos sonets d’Auden, 
per encàrrec; sis motets de Montale, per capri-
ci, i una novel·la de Josep Piera, per amistat. 
L’admiració per Ariosto em va dur a traduir les 
set extraordinàries sàtires que l’autor italià va 
compondre entre 1517 i 1523, però quan em vaig 
capbussar en la traducció de l’Orlando, treball 
que no s’improvisa i que em va portar més de 
tres anys d’una dedicació imprudentment inten-
sa, els amics em van preguntar per què ho feia. 
Mai vaig tenir una resposta satisfactòria, ni per 
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a ells ni per a mi, ja que s’apartava de la meva 
dedicació professional (la investigació filològica 
entorn a la literatura espanyola), em distreia dels 
meus propis versos i la recompensa econòmica 
potser seria digna per a un treball d’un parell 
de mesos, però no per a traduir quaranta mil 
hendecasíl·labs. A més, els traductors porten cla-
vades dues famoses i descoratjadores sentències 
d’El Quixot, dites, per a desconsol més gran, a 
propòsit de l’Orlando: els llibres traduïts “mai 
arribaran al punt que ells tenen en el seu primer 
naixement” (I, 6) i “el traduir de llengües fàcils, 
ni argüeix ingeni ni elocució” (II, 62). Traduir 
poesia, i a més antiga, pot semblar avui una suma 
de despropòsits, però una traducció poètica com-
parteix el propòsit més noble de la filologia, que 
és el d’entendre i donar a entendre els textos, i 
l’ambició més alta de la creació, amb la peculia-
ritat o l’avantatge de ser una ambició secreta i 
servil, consagrada a la reconstrucció, és a dir, a la 
recreació d’una virtualitat literària aliena.

Si, com va escriure Octavio Paz, “aprendre a 
parlar és aprendre a traduir”, els textos literaris 
només poden cobrar el seu sentit ple quan són 
reiteradament i incansablement traduïts a través 
de les generacions.

José María Micó
Vocal de la Junta Directiva de l’ACEC



Matilde Horne, traductora d’autors com Doris 
Lessing, Angela Carter, Stanislaw Lem, Ray Brad-
bury i Ursula K. Le Guin, però coneguda sobretot 
per la traducció al castellà de l’obra de J. R. R. To-
lkien, El Senyor dels anells, va necessitar les aju-
des assistencials del Centro Español de Derechos 
Reprográficos (CEDRO) per afrontar la situació 
de desamparament en que es trobava, tot i ser la 
traductora d’un best seller del qual se n’han ve-
nut milions d’exemplars. Horne va morir el pas-
sat 11 de juny a l’edat de 94 anys, oblidada per 
molts (com la majoria de traductors), però no per 
l’ACEC, que es va preocupar que rebés les ajudes 
assistencials de CEDRO, procedents del seu fons 
destinat als autors. 

“És essencial que els autors –escriptors i tra-
ductors– siguin conscients que quan escriuen o 
tradueixen exerceixen una professió que mereix 
una retribució digna, com qualsevol altra pro-
fessió”, reclama Montserrat Conill, presidenta de 
l’ACEC, en recordar el cas de Matilde Horne, un 
clar exemple de “la gran desproporció que exis-
teix entre la importància cultural i econòmica de 
la feina que fan els traductors i la mesquinesa de 
la retribució que mereix la seva tasca”. 

Matilde Zagalsky, que signava amb el cognom 
del seu marit, va néixer l’any 1914 a Buenos Aires 
i el 1978 va instal·lar-se a Espanya, fugint de la 
dictadura militar. Des de llavors ja va començar 
a treballar (sense cap tipus de contracte) per a 
l’editorial Minotauro, dirigida aleshores per Paco 
Porrúa, qui li va encomanar les traduccions al cas-
tellà del segon i tercer volum de la trilogia de To-
lkien. La qüestió és que, quan l’any 2001, Mino-
tauro va ser venuda a l’editorial Planeta, a ella se 
la va compensar amb 6.000 euros en concepte de 
drets d’autor. 6.000 euros per introduir a la cultu-
ra espanyola una de les obres literàries més venu-
des en castellà? “Si això passa amb la traductora 
d’El senyor dels anells, un best seller del qual se 
n’han fet pel·lícules, imagineu quina és la situació 
dels traductors d’obres que no assoleixen aquesta 
difusió”, afegeix Conill. 

La compra de Minotauro per part de Planeta 
es va fer nou dies abans d’estrenar-se la primera 
pel·lícula de la trilogia de Tolkien, que va encetar 
la febre d’El senyor dels anells. Segons les declara-

cions de Daniel Caldera, responsable de drets de 
Planeta, aparegudes el 6 de gener de 2007 al diari 
El País, des de llavors les vendes de Les dues torres 
i El retorn del rei van ser de mig milió d’exemplars; 
però una informació apareguda al mateix diari el 
13 de desembre de 2001, assegurava que només 
aquell any es van vendre un milió de còpies de 
les traduccions de Horne. Encara que l’editorial 
no faci públics els beneficis, no costa d’imaginar 
que el que li pertocava a Matilde Horne només en 
concepte de drets d’autor d’aquestes obres queda 
molt lluny dels 6.000 euros que va cobrar. 

Quan Horne ja no va poder traduir a causa de 
la seva ceguesa, és quan va descobrir que potser 
“havia treballat excessivament desinteressada 
dels drets amb els quals la llei de la recentment 
estrenada democràcia espanyola emparava el 
seu treball”, tal i com apunta José Luís Giménez-
Frontín, secretari general de l’ACEC, en l’article 
publicat el passat 27 de juny al diari El Mundo. 
Finalment, el març de 2006, l’editorial Planeta va 
arribar a un acord per pagar-li els drets generats 
de la venda de les seves traduccions des del 2001. 
El problema, però, és que les editorials no fan pú-
bliques les xifres de vendes, amb la qual cosa és 
difícil determinar les quantitats reals a percebre 
per part dels autors. 

La intervenció de l’ACEC i CEDRO
Montserrat Conill destaca que “afortunada-

ment, l’existència de CEDRO, que per llei ha de 

Traductora de ‘best seller’ en país de pirates

El cas de Matilde Horne, traductora d’‘El Senyor dels anells’, és un exemple de 
la importància de les entitats de gestió de drets d’autor
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> Matilde Horne      F.: LA VANGUARDIA

(Continua a la pàgina següent)
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VIII Jornades Poètiques de l’ACEC. Programa
Sessió 1. Dilluns, 6 d’octubre. 19 h.

-Inauguració: Montserrat Conill, presidenta de l’ACEC
-Conferència inaugural: Francisco Brines
-Lectura de poemes: Francisco Brines, David Castillo, Cèlia  

         Sánchez-Mústich i Osías Stutman
         Presentacions: José María Micó

Sessió 2. Dimarts, 7 d’octubre. 18.30 h.
-Presentació de les edicions poètiques de Pre-Textos: Manuel    

         Borràs
-Poesia i música. Ponències: Ramón Andrés y Suso de Toro
-Lectura de poemes: Edgardo Dobry, Vinyet Panyella, Raimon i      

         Felipe Sérvulo
         Moderació i presentacions: Miquel de Palol

Sessió 3. Dimecres, 8 d’octubre. 18.30 h.
-Poesia a la blogosfera: José Ángel Cilleruelo
-Els poetes i l’imaginari col·lectiu. Ponències: Rodolfo Häsler i  

         Juan Antonio Masoliver Ródenas
-Lectura de poemes: Teresa Colom, Juan Antonio Masoliver        

         Ródenas, Gabriel Planella i Gustavo Vega
         Presentacions: David Castillo

Sessió 4. Dijous, 9 d’octubre. 19.30 h.
-Presentació del núm. 30 de Cuadernos de Estudio y Cultura       

        (VII Jornades Poètiques de l’ACEC)
-Recital de clausura: María Victoria Atencia, Antonio Colinas,  

         Joaquim Horta, Chantal Maillard, Manuel Rivas i Pere Rovira
         Presentacions: José Luis Giménez-Frontín

Comissió organitzadora: David Castillo, José Luis Giménez-Frontín, José María Micó, Miquel de Palol i Jordi Virallonga. Organitza: Associació Col·legial 
d’Escriptors de Catalunya. Patrocina: CEDRO. Amb la col·laboració de: Institució de les Lletres Catalanes, Ateneu Barcelonès i Escola d’Escriptua de 
l’Ateneu Barcelonès. Dates: 6, 7, 8 i 9 d’octubre. Lloc: Sala Josep Maria de Sagarra. Ateneu Barcelonès.

L’imaginari col·lectiu i la música centraran les 
VIII Jornades Poètiques de l’ACEC

Les VIII Jornades Poètiques de l’ACEC se ce-
lebraran entre el 6 i el 9 d’octubre, a la Sala Josep 
Maria de Sagarra de l’Ateneu Barcelonès. Du-
rant quatre dies, una destacada representació de 
poetes, entre els quals Francisco Brines, Manuel 
Rivas, María Victoria Atencia i Chantal Maillard, 
llegiran els seus versos i reflexionaran sobre la 

poesia. Enguany, els eixos centrals de debat són, 
d’una banda, “Poesia i música”, amb les ponèn-
cies de Ramón Andrés i Suso de Toro, i, d’una 
altra, “Els poetes i l’imaginari col·lectiu”, amb les 
ponències de Rodolfo Häsler i Juan Antonio Ma-
soliver Ródenas. La conferència inaugural anirà a 
càrrec del reconegut poeta Francisco Brines.

destinar una proporció dels seus ingressos a fina-
litats assistencials, disminueix en part la situació 
de desemparament en que es troben molts profes-
sionals al final de la seva vida o quan una dificul-
tat inesperada els obliga a deixar de treballar”. I 
així va ser amb Matilde Horne, ja que aquest fons 
assistencial, que prové de la recaptació de la com-
pensació per còpia privada, va sufragar el lloguer 
de la traductora fins que va haver d’ingressar en 
una residència assistida, on CEDRO va propor-
cionar-li material sociosanitari, un ordinador i 
l’assistència personal d’una cuidadora.

L’ACEC va jugar-hi un paper important, ja que, 
en assabentar-se de la situació en que es trobava 
Horne, a través del novel·lista i il·lustrador Dante 
Bertini, va adreçar-se immediatament a CEDRO, 
que “de seguida va fer-se càrrec de tot el necessari 
per alleugerir la seva situació material”, recorda 
Conill. Des de l’Associació també es van encarre-
gar de fer tots els tràmits pertinents i de donar 
d’alta la traductora a les dues entitats. Magdale-

na Vinent, directora general de CEDRO, explica 
que “l’any passat es van beneficiar d’aquest tipus 
d’ajudes, ‘d’urgent necessitat’, 93 autors”.  

El lamentable cas de Matilde Horne serveix 
alhora per recordar als escriptors i traductors que 
“la tasca principal de les associacions d’autors i 
les entitats de gestió col·lectiva és assessorar-los 
i defensar-los en relació als drets que com a crea-
dors de la seva obra els reconeix la llei”, destaca la 
presidenta de l’ACEC.

ALGUNES REACCIONS DAVANT EL CAS

Montserrat Conill, presidenta de l’ACEC: “És un exemple de 
la gran desproporció que existeix entre la importància cultural i 
econòmica de la feina que fan els traductors i la mesquinesa de 
la retribució que mereix la seva tasca”.

José Luís Giménez-Frontín, secretari general de l’ACEC: 
“Vam haver de donar-la d’alta a l’ACEC i a CEDRO, ja que la 
Horne, com molts xais que constitueixen el sistemàtic berenar 
d’alguns llops editorials, sempre havia anat per lliure”.

Magdalena Vinent, directora general de CEDRO: “Abans de 
l’existència d’entitats de gestió de drets d’autor, situacions com 
la de Matilde Horne passaven molt sovint, perquè els autors no 
tenien ni sou, ni pensió, ni res que els assegurés el seu futur”.

(Ve de la pàgina anterior)



El 77,9% de la població catalana llegeix en castellà, segons l’informe ‘Hàbits 
de lectura i compra de llibres a Catalunya 2007’
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El 59,4% dels catalans majors de 14 anys es de-
claren lectors de llibres, davant el 40% de la po-
blació que diu que no llegeix mai, segons l’informe 
Hàbits de lectura i compra de llibres 2007, publi-
cat pel Gremi d’Editors de Catalunya i l’Associa-
ció d’Editors en Llengua Catalana i patrocinat 
per CEDRO. Les xifres demostren un augment 
de dos punts respecte l’any anterior. En el global 
d’Espanya, la població que es declara lectora és 
del 56,9%.

L’informe revela que el perfil majoritari de lec-
tors, tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya, 
és el d’una dona universitària i jove que prefereix 
la novel·la, que entén majoritàriament la lectura 
com una forma d’entreteniment i que llegeix en 
castellà (el 77,9% de la població catalana escull 
aquest idioma a l’hora de llegir). Catalunya, amb 
aquest 59,4% de lectors, se situa en segona posi-
ció del rànquing només per darrere de la comu-
nitat de Madrid (65,7%). Extremadura tanca la 
llista amb un 49,5% de lectors. 

La mitjana de llibres llegits a l’any a Catalunya 
és de 9,1 i la d’hores setmanals de lectura entre els 
lectors freqüents és de 5,6. L’informe diferencia 
els lectors que llegeixen diàriament o setmanal-
ment (45,1%), els qui ho fan de manera ocasio-
nal (14,3%) i els qui no llegeixen mai (40,6%). La 
dada més esperançadora de l’estudi recau en els 
més joves: tots els infants de 10 a 13 anys es decla-
ren lectors de llibres i un 67,7% dels quals llegeix, 
a més, un cop per setmana.

El gènere literari que prefereixen els catalans 
és el de les novel·les històriques, seguit de les 
d’aventura i les d’intriga. Els dos llibres més lle-

Els catalans llegeixen una mica més…

SEXE

EDAT

NIVELL D’ESTUDIS

MIDA D’HÀBITAT

OCUPACIÓ

TOTAL 2007 59,4% 56,9% 2,5%

De 200.001 a 500.000 habitants 70,4% 61,5% 8,9%

De 35 a 44 anys 71,8% 62,2% 9,6%

Estudiant 88,1% 77,7% 10,4%

Menys de 10.000 habitants 49,2% 48,7% 0,5%

Home 56,3% 53,5% 2,8%

Més de 500.000 habitants 70,2% 67,8% 2,4%

De 25 a 34 anys 72,4% 65,4% 7,0%

Mestressa de casa 50,2% 47,6% 2,6%

Sense estudis 15,0% 13,3% 1,7%

De 10.001 a 50.000 habitants 53,9% 53,1% 0,8%

Dona 62,5% 60,3% 2,2%

De 45 a 54 anys 58,1% 59,1% -1,0%

Jubilat, Retirat 18,3% 34,8% -16,5%

Primaris 47,1% 38,0% 9,1%

De 50.001 a 200.000 habitants 59,2% 59,3% -0,1%

De 14 a 24 anys 82,1% 73,3% 8,8%

Ocupat 66,4% 62,5% 3,9%

Més de 55 anys 30,6% 40,3% -9,7%

Aturat 67,7% 53,0% 14,7%

Secundaris 71,0% 66,2% 4,8%

Universitaris 88,5% 84,5% 4,0%

TIPOLOGIA DE 
LECTORS DE LLIBRES

% LECTORS 2007
CAT ESP CAT-ESP

XIFRES PRIMER TRIMESTRE  2008
La Federación de Gremios de Editores de España ha pu-

blicat el Barómetro de Hábitos de Lectura y compra de libro a 
Espanya corresponent al primer trimestre d’enguany. Algunes 
de les seves conclusions són:

 - L’índex de lectura se situa en el 55,3% i es dispara fins el 
91% entre els nens menors de 13 anys

- Les dones llegeixen més que els homes
- La xifra de lectors augmenta en els hàbitats amb una po-

blació més gran
- El número mitjà de llibres llegits en l’últim any és de 8,5 i 

les hores setmanals dedicades a la lectura són 6
- El percentatge de lectors que van acudir a biblioteques va 

ser del 30,4%

gits tant en català com en castellà el 2007 van ser 
La Catedral del mar i Los pilares de la Tierra. Per 
sexes, hi ha més dones lectores (62%) que homes.

El nombre mitjà de llibres comprats a Cata-
lunya el 2007 va ser de 9,8, tot i que en el cas dels 
lectors freqüents augmenta a 12,3. Els factors que 
més influencien a l’hora d’adquirir-los és la te-
màtica, el consell d’altres, l’autor i el títol, mentre 
que el factor que menys influència té és l’editorial 
que el publica.

Només el 35,8% dels entrevistats estan inscrits 
a una biblioteca i entre aquests, el 43% ha agafat 
llibres prestats en el darrer mes. 



Entrevista a EUGENIO TRÍAS, filòsof i escriptor homenatjat el passat 5 de 
juny per l’ACEC

Eugenio Trías (Barcelona, 1942) és 
un dels pensadors espanyols actuals més 
rellevants. Catedràtic d’Història de les 
Idees a la Facultat d’Humanitats de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 
va rebre el 1994 el prestigiós Premi Inter-
nacional Friederich Nietzsche, concedit 
al conjunt de la seva obra. Entre els seus 
darrers treballs destaquen Pensar la reli-
gión (1997), La razón fronteriza (1999), 
Ética y condición humana (2000), Ciu-
dad sobre ciudad (2001), El árbol de la 
vida (2003), El hilo de la verdad (2004), 
La política y su sombra (2005) i El canto 
de las sirenas (2007). 

Trías va rebre, el passat 5 de juny, 
un homenatge de l’Associació Col·legial 
d’Escriptors de Catalunya, en el qual 
hi van participar l’editora Ana Maria 
Moix, i els filòsofs Andrés Sánchez Pascual, Xavier Antich, Amador Vega i Juan Antonio Ro-
dríguez Tous. Eugenio Trías, amb la seva prolífica trajectòria com a filòsof i la seva aportació 
al món cultural, destaca també per la seva implicació en la defensa dels drets d’autor. 

En l’acte d’homenatge que li va retre l’ACEC 
el passat 5 de juny es van ressaltar, no només les 
seves qualitats com a filòsof, sinó també com a 
escriptor. Quina importància tenen en la seva 
obra filosòfica aquestes qualitats literàries?

He dit moltes vegades que la invenció filosòfi-
ca és un acte de creació. I que la filosofia és li-
teratura de coneixement. Per a mi, la filosofia 
requereix rigor conceptual, dedicació a la forja 
de la idea, però al mateix temps una escriptura 
expressiva, ben comunicada i eficaç des del punt 
de vista literari. No n’hi ha prou amb la idea. La 
forma importa tant com aquesta, o l’estil. Però 
compte: si no hi ha idea, si no hi ha rigor concep-
tual, la filosofia s’arruïna. Un bon estil mancat 
d’idea o de concepte és, senzillament, en filosofia, 
un impossible.

Es parla de la poca preparació de les noves ge-
neracions que accedeixen a la universitat i de la 
falta de comprensió lectora dels alumnes. Creu 
que hi ha cada vegada menys lectors interessats 
en la filosofia? Hi ha cada vegada menys pensa-
dors?

Es diuen moltes coses sense reflexió, basades 
en impressions o en estadístiques sempre truca-
des. Sóc, a més d’escriptor, educador. Porto més 
de quaranta anys en el meu exercici de profes-
sor, i s’han succeït generacions de joves amb les 
quals he tingut contacte. No veig en absolut res 
semblant al que em pregunta. Sempre acabo tro-
bant persones valuoses, amants de la lectura i de 
la filosofia. I sempre, ahir i avui, han estat mi-
noritàries. La gent continua tenint intel·ligència. 
I sempre és una petita minoria la que decideix 
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“Hem d’estar vigilants davant la 
intervenció il·legítima en el nostre treball”



consagrar-se al conreu de la més noble de totes 
les nostres facultats.

Quin és el panorama de la filosofia expressada 
en espanyol?

El problema de la filosofia en espanyol pro-
cedeix de l’escassedat de tradicions històriques. 
Succeeix el mateix en el camp de la música: s’ha 
de remuntar fins al Renaixement per trobar una 
veritable època daurada. El salt de perxa és abis-
mal en filosofia, des de Francisco Suárez, jesuïta, 
anterior a Descartes, fins a Unamuno i Ortega y 
Gasset, en ple segle XX. El mateix en música: un 
gran buit existeix entre Francisco de Vitoria, cul-
minació de la música del renaixement tardà, fins 
a Pedrell, Manuel de Falla o Isaac Albéniz.

Per què creu que els drets de l’autor, com el 
de compensació per la còpia privada de les seves 
obres, estan constantment qüestionats?

En aquest assumpte s’adverteix la meritòria 
activitat d’aquesta associació de la societat civil 
que és l’ACEC, ja que és precís estar sempre vi-
gilants davant de la intervenció il·legítima en el 

fruit del nostre treball, que és l’escriptura i la for-
mació de textos. El que fem té tanta realitat mate-
rial com el que realitzen altres creadors, pintors, 
escultors, arquitectes… Però el món del textual es 
presta més que altres a la falsificació o a la utilit-
zació il·legítima. D’aquí, el valor que concedeixo 
a aquesta associació col·legiada d’escriptors que 
du a terme una tasca extraordinària. Vaig parti-
cipar fa anys en el comitè directiu de l’ACEC i va 
ser per a mi una grata experiència. En aquesta 
associació es treballa amb molt d’encert.

Com podem conscienciar la societat què l’obra 
dels escriptors s’ha de protegir?

Es tracta que aquesta associació tingui la 
màxima presència en institucions, en mitjans de 
comunicació i en ambients polítics.

Compensa transmetre als altres el que vostè 
ha sabut veure? Quina és aquesta recompensa?

És clar que compensa. Si no fos així, fa anys que 
hauria desistit de la meva triple tasca d’escriptor, 
de professor i de conferenciant. Compensa saber 
que les teves idees poden posseir influència en 
sectors del públic, en possibles lectors que la ma-
joria de vegades no coneixes, o en persones que 
escolten la teva paraula a la Universitat o a les 
institucions culturals. La principal recompensa 
és moral: l’adequació entre el que penses i la tas-
ca de transmissió de les teves idees.
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Una taula rodona per a reconèixer Eugenio Trías
L’homenatge que l’ACEC va retre a Eugenio Trías va ser una exposició de la seva trajectòria filosòfica i dels eixos 
centrals del seu pensament. Les diferents ponències, que es recolliran en un proper número de la col·lecció 
Cuadernos de Estudio y Cultura, van ressaltar la importància de la seva obra, les seves qualitats com a escrip-
tor i les claus principals del seu pensament: les idees del límit, de l’ésser del límit i del Déu del límit.

“COMPENSA SABER QUE LES TEVES 

IDEES PODEN TENIR INFLUÈNCIA EN 

POSSIBLES LECTORS”



Les societats col·lectives de drets reprogràfics són un instrument important per 
lluitar contra la il·legalitat

La pirateria editorial (activitat il·lícita que 
posa en circulació còpies de llibres fent veure que 
són els originals) i la reprografia il·legal (fotocò-
pia d’una obra o de pàgines no autoritzada pels 
seus titulars de drets) s’han convertit en un ne-
goci paral·lel al del llibre a Amèrica Llatina. Un 
negoci, però, que implica unes pèrdues econòmi-
ques per a tots els agents relacionats amb la in-
dústria editorial i constitueix alhora un atemptat 
als drets d’autor. 

La percepció general de la indústria editorial 
dels països iberoamericans és que la pirateria 
editorial i la reprografia il·legal són un problema 
molt greu que ha augmentat en els últims cinc 
anys. Així ho reflecteix un estudi elaborat recent-
ment pel Centro Regional para el Fomento del 
Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe 
(CERLALC) i patrocinat per CEDRO, que analit-
za la percepció del clima editorial en 19 països de 
la zona. Els enquestats a l’estudi detecten aquest 
increment, tenint en compte que fa cinc anys ja 
es parlava de 50.000 milions de pàgines protegi-
des per drets d’autor fotocopiades il·legalment, 
que equivalen a 250 milions de llibres i a unes 
pèrdues en drets de 500 milions d’euros.

Entre les causes d’aquesta situació, segons ex-
posa l’estudi del CERLALC, hi ha l’augment de 
l’oferta de llibres, la creació d’universitats, el pro-

grés tecnològic, les crisis econòmiques i la falta 
d’actuació de les autoritats. D’aquest últim punt, 
la impressió general és que la pirateria editorial 
no es persegueix amb la mateixa intensitat que 
la d’altres productes culturals. L’estudi també 
manifesta que la pirateria editorial s’ha convertit 
en una indústria paral·lela que importa i exporta 
còpies il·legals de llibres. 

Tots els països de la zona, però, consideren 
igualment greu la reprografia il·legal i asseguren 
que ha augmentat més en els últims deu anys que 
la pirateria editorial, per motius econòmics i per 
la falta de coneixement de la il·legalitat d’aquest 
tipus de còpia. 

“El panorama del dret d’autor a Amèrica Lla-
tina és encara complicat”, afirma Rosa Luz Dávi-
la Castañeda en el seu informe El libro en Amé-
rica Latina: situación actual y políticas públicas, 
i continua dient: “el dret d’autor s’enfronta a un 
treball complicat davant la falta de coneixement 
i de consciència, per la qual cosa falta establir 
les bases perquè les obres literàries en les seves 
diferents formes d’expressió siguin protegides”. 
Dávila, alhora, també denuncia que les mesures 
legals que existeixen en aquests països “no són 
suficients per a detenir aquestes amenaces”, i 
posa com a exemple la “poca efectivitat” dels 
controls als centres d’ensenyament, que “és on 
es produeixen la majoria de casos de reprografia 
il·legal”. 

L’OBSERVATORI IBEROAMERICÀ 
DEL DRET D’AUTOR, UNA NOVA 
EINA DE CONTROL

El Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe i la Fundació Autor de la 
Societat General d’Autors i Editors (SGAE) han cons-
tituït l’Observatorio Iberoamericano del Derecho de 
Autor (ODAI) per analitzar la situació de la propietat 
intel·lectual a Amèrica Llatina, Espanya i Portugal.

L’objectiu de l’ODAI és generar, analitzar i compartir 
informació en tots els temes polítics, culturals, econò-
mics, jurídics i socials relacionats amb el dret d’autor. 
A més, pretén també provocar la reflexió i avaluar les 
polítiques públiques al voltant del dret dels creadors, la 
creativitat, les noves tecnologies o les indústries cul-
turals.
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La pirateria a Iberoamèrica, la gran 
preocupació d’autors i editors  



Les societats col·lectives de drets 
Actualment compten amb una societat de 

gestió de drets reprogràfics Argentina (CADRA), 
Brasil (ABDR), Colòmbia (CDR), Mèxic (CEM-
PRO), Uruguai (AUTOR) i Equador (AEDRA), 
entitats “necessàries per acabar amb la repro-
grafia il·legal”, segons exposa l’informe de CER-
LALC. Entre les funcions que compleixen, cal 
destacar: denunciar actes de reprografia il·legal, 
recaptar les quantitats econòmiques procedents 
de les autoritzacions de reproducció de les obres 
i repartir-les entre els seus titulars, defensar els 
drets dels seus socis en els tribunals de justícia 
i engegar campanyes de conscienciació. També 
estan en projecte societats d’aquest tipus a Pana-
mà, Bolívia, Costa Rica, Perú i Xile. 

El principal organisme que concentra els es-
forços a favor del llibre i la lectura és el CER-
LALC, creat el 1971 per un acord de coopera-
ció entre la UNESCO i el govern de Colòmbia. 
El Centro Español de Derechos Reprográficos 
(CEDRO) manté una estreta col·laboració amb 
aquesta entitat des de l’any 2000 i, conjunta-
ment, han aconseguit millores en la defensa dels 
drets d’autor en aquests països. Entre aquestes 
millores, la creació de les societats de gestió de 
drets de reproducció n’és un clar exemple. Així 
ho va manifestar el president de CEDRO, Juan 
Mollá, en l’última reunió del Grupo de Entida-
des de Derechos Reprográficos de Iberoamérica 
(GEDRI) quan va assegurar que “en els darrers 
anys la gestió col·lectiva de drets de reproducció 
en alguns països d’Amèrica Llatina ha assolit una 
primera fase de maduresa”. 

Alguns exemples d’aquest avanç en el camp 
dels drets d’autor els tenim en les accions que 

UN EXEMPLE: LES ÚLTIMES 
XIFRES DE MÈXIC

Els autors mexicans estan perdent més de 6,7 
milions d’euros i els llibreters i editors d’aquest país 
deixen de guanyar 15,3 milions a causa de la pirateria, 
segons ha informat recentment el Centro Mexicano de 
Protección y Fomento de los Derechos de Autor. La di-
rectora el centre, Fernanda Mendoza Ochoa, ha explicat 
al diari El Economista que “en els últims cinc anys la 
xifra de pèrdues ha augmentat i ara és alarmant”, ja que 
abans “només es feien còpies dels best sellers, però ara 
es falsifiquen altres títols i autors que no es venen tant 
però que estan de moda”.

 La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana assegura que el mercat “pirata” manté el control 
del 20% dels llibres de Mèxic, fet que representa que dos 
o tres exemplars de cada deu que es venen al país són 
còpies tretes dels originals. 

SITUACIÓ DEL LLIBRE 
A AMÈRICA LLATINA

L’informe El Libro en América Latina: Situación ac-
tual y políticas públicas, elaborat l’any 2005 per Rosa 
Luz Dávila Castañeda, exposa, entre moltes altres, les 
següents dades:

- La regió produeix menys del 10% de la producció 
editorial del món, xifra que la converteix en una àrea 
importadora

- La regió adquireix un total de 900 milions de lli-
bres l’any, fet que implica que els 500 milions de lla-
tinoamericans adquireixen menys de dos llibres per 
persona l’any

- A Mèxic hi ha una llibreria per cada 200.000 ha-
bitants; a Bolívia, una per cada 125.000 i a Argentina hi 
ha una llibreria per cada 15.000 habitants (a Catalunya 
hi ha una llibreria per cada 7.000 habitants, segons el 
Mapa de Llibreries que està elaborant el Gremi de Lli-
breters de Barcelona i Catalunya, i a Espanya una per 
cada 10.000 habitants, segons la Confederación Espa-
ñola de Gremios de Libreros)

- El 60% de la producció editorial a Llatinoamèrica 
està concentrada en els textos escolars
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van dur a terme les societats de gestió en el seus 
respectius països. CEMPRO (Mèxic) va efectuar 
l’any passat 13 operacions contra la pirateria de 
llibres, amb un total de 298 tones de llibres pira-
ta confiscats, equivalents a 1.200.000 exemplars. 
Aquesta mateixa entitat, presidida per l’escriptor 
Fedro Guillén Rodríguez, promou la fotocòpia le-
gal i concedeix llicències de reproducció, per les 
quals va recaptar el 2007 més de 120.000 euros. 
Per la seva banda, CADRA (Argentina) ha con-
cedit llicències a diferents institucions, com la 
Universidad Abierta Interamericana, i AEDRA 
(Equador) treballa per aconseguir l’aprovació del 
govern de les tarifes del cànon de compensació 
per còpia privada.

Tot i aquests esforços, “la lluita contra la pi-
rateria i la fotocòpia il·lícita a Amèrica Llatina 
és lenta”, afirma Magdalena Vinent, directora 
general de CEDRO, en declaracions a El Butlletí 
de l’ACEC. Vinent veu imprescindible per a aca-
bar amb els elevats índexs de pirateria a la regió, 
a banda de la contínua lluita policíaca i judicial, 
“que les legislacions nacionals estableixin els ca-
nals necessaris per a què autors i editors siguin 
remunerats adequadament per l’ús de les seves 
obres i que no s’introdueixin límits als drets 
d’autor que els deixin buits de contingut”. A més, 
insisteix en que els governs han de promoure la 
creació d’aquest tipus d’entitats, ja que “són els 
instruments més adequats perquè els autors re-
bin les diferents remuneracions que els corres-
ponen pels usos secundaris de les seves obres”.



Premis en llengua catalana

V Premi Pollença de narrativa 2008
Modalitat: Narrativa
Convoca: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Pollença
Lliurament dels treballs i informació: 
Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Pollença
C. del Calvari, 2
07460 Pollença (Mallorca) 
Tel. 971 53 01 08
www.ajpollenca.net
Dotació: 9.000 euros i publicació de l’obra 
guanyadora per Gall Editor
Termini de presentació: 17 d’octubre 2008 
Extensió: 100 fulls

XXII Premi Benvingut Oliver de poesia
Modalitat: Poesia
Convoca: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Catarroja
Lliurament dels treballs i informació:
Registre de l’Ajuntament de Catarroja
Plaça Major, 5
46470 Catarroja (València)
Dotació: 4.500 euros i publicació de l’obra 
guardonada
Termini de presentació: 22 d’agost 2008
Extensió: l’habitual en un llibre de poesia 

XXVIII Premi Just Manuel Casero de novel·la 
curta
Modalitat: Narrativa
Convoca: Llibreria 22, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona 
i els Serveis Territorials de Cultura i el Grup 
Proscenium
Lliurament dels treballs i informació: 
Llibreria 22
C. de les Hortes, 22
17001 Girona
Tel. 972 21 23 95
Dotació: 2.000 euros i publicació de l’obra fina-
lista per l’Editorial Empúries
Termini de presentació: 31 d’agost 2008 
Extensió: de 75 a 100 fulls

Premi Carles Riba de poesia 2008
Modalitat: Poesia
Convoca: Edicions Proa, amb el patrocini de la 
Fundació Enciclopèdia Catalana
Lliurament del treballs i informació:
Edicions Proa

C. del Peu de la Creu, 4
08001 Barcelona
Tel. 93 412 00 30
Dotació: 3.000 euros
Termini de presentació: 16 d’octubre 2008 
Extensió: l’habitual en un llibre de poesia

III Premi VAE de narrativa Bancaixa
Modalitat: Narrativa
Convoca: Institut Municipal de Cultura i Jo-
ventut de Burjassot
Lliurament dels treballs i informació:
Institut Municipal de Cultura i Joventut
C. de Mariana Pineda, 93-95
46100 Burjassot
Tel. 963 64 22 06
www.Imcjb.net
Dotació: 12.000 euros i publicació de l’obra 
dins la col·lecció L’Eclèctica
Termini de presentació: 4 de setembre 2008
Extensió: de 100 i 200 fulls
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Relació de llibres i revistes ingressades a l’entitat
LLIBRES

Ana Caballé. La pluma como espada. Del Romanti-
cismo al Modernismo. La vida escrita por las mujeres, 
III. Amb la col·laboració de María Prado Mas, Roca 
Infantes, Elisenda Lobato i Tania Vela. Editorial Lu-
men, Barcelona, 2004.

Lorenzo Calaba, Daniel C. Dennett, Andre Glucks-
mann, Jorge Wagenberg. Desafiaments del segle 
XXI. Assaig sobre la igualtat genòmica de l’espècie 
humana. Coordinador: Josep Maria Colomer. Premi 
Catalunya Fundació Privada 2007. Fundació Privada 
Catalunya, Tarragona, 2007.

Anònim. El canto del Príncipe Ígor. Traducció i intro-
ducció de Ricardo San Vicente. Notes i epíleg de Liud-
mila Navtanóvich. KRK Ediciones, Oviedo, 2008.

Jesús Aguado. Para llegar antes a lo que te sucede. Di-
buixos de Xisco Mensa. Escuela de Arte de Mérida, 
Mérida, 2007.

Daniel Aldaya. Poema York. Pròleg de Ramon Irigo-
yen. Premi a la Creación Literaria, 2006. Govern de 
Navarra. Fondo de Publicaciones del Gobierno de Na-
varra, Pamplona, 2006.

Juan Arnau. Rendir el Sentido. Filosofía y traducción. 
Editorial Pre-Textos, València, 2008.

Ramiro Caiza, Oswaldo Araujo, William Macas. Vo-
ces inconclusas. Ecuatorianos en Catalunya. Edició a 
càrrec de Ramiro Caiza, Barcelona, 2008. 

Dolores de la Cámara. Obra poética completa (volu-
men I y II). Ediciones Carena, Barcelona, 2008. 

Iván Carabaño Aguado. La muerte de Charlot, Temas, 
personajes y expresiones en las canciones infantiles 
clásicas españolas. Devenir, Madrid, 2008. 

José Luis Clemente. La luz en el diván. Heptaseven 
Editores. Cala d’Or, Mallorca, 2008. 

Alberto Duffo. El álfil blanco. Our Books, Barcelona, 
2008.

Juan Ramón Jiménez. Libros de amor. 1911-1912. 
Edició crítica, introducció i notes de José Antonio Ex-
pósito Hernández. Ediciones Linteo, Ourense, 2007.

Ernesto García López. El desvío del otro. Devenir, 
Madrid, 2008.

C. F. Isern. 365/89 trossets d’ànima del dia a dia. Le-
tra Clara ediciones, Madrid, 2008.

Antonio Martínez Carrión. Sueños que no compra el 
dinero (Balance y nombres del Surrealismo). Edito-
rial Pre-textos, Valencia, 2008.

Leopoldo María Panero. Gólem. Ediciones ígitur, 
Montblanc, 2008.

Esperanza Navarro. Los fantasmas y el agua. Edicio-
nes Marré, Barcelona, 2008.

Teresa Ortiz de la Machuca. Temblor del árbol. Pròleg 
d’Ángeles Cardona, epíleg de Víctor Villegas. Edicio-
nes PPU, Barcelona, 2007.

José Ramón Ripoll. Poética y poesía. Fundación Juan 
March, Madrid, 2007.

María Rosal. Últimas noticias de Louise Benton. XIII 
Premio para poetas andaluces Ciudad de San Fernan-
do. Huerga y Fierro editores, Madrid, 2008.

Emma Riverola. Cartas desde la ausencia. Seix Barral, 
Barcelona, 2008.

Pura Salceda. Versos de perra negra. Pròleg de Luis 
Eduardo Aute. Siel Ediciones, Madrid, 2008.

Santiago Trancón. Desvelos de la luz. Herga y Fierro, 
Madrid, 2007.

Francisco Zaragoza Esbrí. Reencuentro. Editorial Hi-
pálage, Osuna, Sevilla, 2007.

REVISTES

QUÉ LEER. Sumari: Bruguera recupera las memo-
rias de Tennessee Williams. Juan Eslava Galán pre-
senta Los años del miedo. Michio Kaku y su libro Uni-
versos paralelos. Zafón habla sobre El juego del ángel. 
Entrevista a Rosa Montero. Número 132. Barcelona, 
maig 2008.

QUÉ LEER. Sumari: David Trueba y su última novela, 
Saber perder. Autores que escribieron en una lengua 
que no era la materna. El primer Lem. Entrevista a 
Cornelia Funke. Entrevista a Eduardo Galeano. Volpi 
y la crítica. Número 133. Barcelona, juny 2008.

ALGA. Sumari: Textos comentats: El olor de tu nom-
bre, de Marga Clark, per Goya Gutiérrez; Ya nada es 
rito y otros poemas, de Concha García, per Santiago 
Martínez. Pàgines centrals: Taller de literatura: una 
herència de Baudelaire. Número 59. Castelldefels, 
primavera 2008.

CLIJ (CUADERNOS DE LITERATURA INFANTIL 
I JUVENIL). Sumari: Estudio: El teatro para niños 
de Carmen Conde. Autorretrato: Anna Castagnoli. 
Colaboraciones: Cenicienta: triunfo y advertencia del 
amor. Número 216. Barcelona, juny 2008.

LOS LIBROS EN CASTILLA Y LEÓN. Sumari: En-
trevistes a Bernardo Fueyo, Charo Ruano, Ángel del 
Pozo de Pablos i Javier Martínez Gracia. Reportatge: 
Urueña: libros y siglos. Informe sobre lectura 2007. 
Número 18. Valladolid, desembre de 2007.

NEXUS. Sumari: Recull de les conferències del segon 
encontre professional “Patrimoni, creació i educació”, 
celebrada a La Pedrera els dies 15, 16 i 17 de març de 
2007. Número 38. Barcelona, primavera 2008.

CRIATURAS SATURNIANAS. Sumari: Personaje: 
Francisco Carrasquer. Reportajes: Premio de las le-
tras Aragonesas 2006; Dia Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor. Ensayo: La Generación Poética 
Aragonesa del 65. Monográfico: Teatro con nombre 
de Aragón. Especial: La poética del vigilante: Rosen-
do Tello. Número 6. Primer semestre 2007.

CRIATURAS SATURNIANAS. Sumari: Personaje: 
Jesús Vived. Reportaje: Feria del Libro de Zaragoza 
2007. Ensayo: Don Quijote cavalga de nuevo; Una es-
piga de trigo para Castro Calvo; Tiempos difíciles, etc. 
Teatro: El Dodo (Cuento para Lieserl), por Ricardo 
Joven. Monográfico: Jóvenes poetas de Aragón. Nú-
mero 6. Segon semestre 2007.
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