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L'edició en català, dades per a l'optimisme 
 

 

 

 

L'estudi del Comercio Interior del Libro en España, que s'elabora anualment a partir de 

les dades que faciliten les empreses editorials associades i agremiades, permet conèixer 

les principals dades del sector i, sobretot, veure'n l'evolució. 

 

Segons aquest estudi la facturació per vendes de llibres a Catalunya l’any 2017, en 

qualsevol de les llengües, ha estat de 484,746 M€. D’aquests, 235,760 M€ corresponen 

a la venda de llibres en català. Així doncs, l’edició en català suposa un 48% de les 

vendes a Catalunya.  

 

Sense el llibre de text (109,31 M€), que té unes dinàmiques pròpies (prescripció, canvis 

currículum, etc.), les vendes en català representen un 26% del mercat, una xifra que 

coincideix amb el percentatge de lectors de 14 anys o més que habitualment llegeixen 

en català (26,4%%) segons l'estudi d'Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 

2017. 

 

 2015 2016 2017 

Facturació en català (M€) 230,31 238,65 235,76 

Llibre de text  107,92 113,81 109,31 

Literatura (novel·la, poesia, teatre...) 48,92 49,03 50,14 

Infantil i juvenil 40,24 41,32 42,12 

No ficció 19,56 20,44 20,33 

Diccionaris i Enciclopèdies 11,41 11,77 11,59 

Altres 2,26 2,28 2,17 

 

 
Per matèries, cal destacar l’augment d’un 1,80% de les vendes de literatura infantil i 

juvenil i el 2,20% en literatura (novel·la, poesia, teatre...) per adults.  
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En 2017 s’han editat 11.487 títols nous, una xifra molt semblant a la dels dos darrers 

anys. 

 

 2015 2016 2017 

Llibre de text 3.524 3.325 3.330 

Literatura (novel·la, poesia, teatre) 2.053 2.061 2.088 

Infantil i juvenil 2.706 2.704 2819 

No ficció 2.888 2.949 3.074 

Diccionaris i Enciclopèdies 45 51 46 

Altres 132 253 129 

Total 11.348 11.343 11.487 

 

 

El canal de venda més important continua essent les llibreries i cadenes de llibreries que 

representen un 53,3% de les vendes, percentatge que es manté estable en els darrers 

tres anys.  

 

Sense el llibre de text, l’oferta de títols nous editats ha augmentat un 10% els darrers 

cinc anys i la facturació al voltant del 5% en el mateix període, la qual cosa mostra la 

vitalitat del sector. Aquesta vitalitat, acompanyada de la possibilitat de descobrir la 

diversitat de l'oferta editorial en català, és el que queda reflectit a La Setmana, on hi són 

presents 200 segells editorials i es donaran a conèixer més de 250 novetats, alhora que 

hi haurà una àmplia mostra dels fons editorials. 

 

Montse Ayats, presidenta d’Editors.cat, destaca que aquestes xifres, sumades al bon 

moment creatiu dels autors que escriuen en català, la qualitat de les traduccions, la 

tenacitat de les empreses editorials, unes biblioteques públiques que renoven i amplien 

els seus fons, l’esforç d’internacionalització i el compromís del Govern en complir els 

objectius del Pla 2020 els fan mirar amb optimisme el futur de l'edició en català.  

 

 

Barcelona, 7 de setembre de 2018 
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