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reguntarse sobre o presente e o porvir da edición en galego
implica preguntarse, en primeiro momento, polo galego. Oxalá non fose así. Pero é así. Non teñen que facerse esta pregunta
os que se dedican, eu que sei, ao téxtil ou a vender bicicletas eléctricas. Tanto ten a lingua na que se desenvolvan os que mercan roupa
ou bicis eléctricas. Pero si importa, e moito!, saber que pasa coa lingua galega se nos dedicamos a iso que nun sentido amplo poderiamos chamar “industria cultural galega” que non é outra máis que
aquela que se dedica aos produtos culturais en galego. Oxalá puidésemos editar dende unha illa puramente libresca, textual. Pero non.
Dependemos de algo tan básico coma o idioma no que traballamos.
E se esa lingua agoniza, agonizamos con ela. Así pois, non é esaxerado, pois, dicir que a edición galega ten presente, e sobre todo ten
porvir, se hai falantes-lectores en galego, se hai quen fale galego, se
exprese en galego, pense en galego e, sobre todo, necesite de libros e
literatura e lectura e palabras e versos e tramas en galego. E todos os
indicadores minimamente serios que hai sobre o número de falantes
da nosa lingua demostran que ano tras ano perdemos falantes, que
estamos en caída libre e semella que sen moitas posibilidades de
inverter a curva, que a situación, pois, é máis que preocupante. Adelgaza o público potencialmente consumidor de libro galego, porque,
agás casos moi estraños, a meirande parte do público lector galego é
ademais galegofalante. Non todo, pero case. E se os galegofalantes
desaparecen, os galegolectores, por dicilo graficamente, tamén. O vencello entre falar galego e ler en galego é indiscutible. Ao igual que os
que non din nin unha palabra en galego na súa vida cotiá (agás
“parvo” ou “curriño” e “colo” que son palabras que, por certo, non
perciben como galegas) dificilmente cando van mercar un libro o fan
en lingua galega. Hai excepcións, por suposto, e hai autores, nomeadamente de novela negra, que chegan ao público castelán falante
malia existir a posibilidade de mercalo en castelán, pois loce fermoso
nos escaparates das propias librarías galegas. Pero iso é unha excepción. A nosa dependencia, pois, do número (minguante) de falantes
é absoluta. Así que falemos de futuro: para quen imos editar se non
temos quen nos poida ler? Non creo que existan editoriais que publiquen en inuit. Probablemente non. Porque case que non hai falantes
de inuit. Pois non teño que explicar o exemplo.
No que segue, vou optar polo relaxo e tentar ignorar o que veño
de escribir e vou reflexionar como se realmente este fose un lugar
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normal do mundo onde hai un mercado enorme
e que medra ano a ano (o catalán, o éuscaro, por
exemplo, medran ano a ano, amplían o seu diámetro de falantes. Así que, vai unha pregunta:
como é posible que os editores vascos xa haxa ben
de anos que nos superaron en facturación de
libros cando é unha verdade obxectivamente
sinxela de demostrar que teñen moitos menos
falantes ca nós? Non é o obxecto deste traballo
responder a esta inquietante cuestión, pero a pregunta queda aí, entre outras cousas porque a resposta xa todos a sabemos e, spoiler, non ten que
ver co karma, non é unha maldición bíblica tampouco. É unha situación reversible, pero para iso
necesítase vontade política institucional).
Para responder esta ou estas cuestións, relacionadas co oficio editor hoxe e os tempos que virán,
primeiro de todo hai que ter moi en conta algo
moi actual, como é o contexto pospandémico no que aínda nos movemos, e, segundo
semella, no que aínda imos seguir movéndonos
durante moito tempo. O asunto é importante,
pois a edición galega, en termos de mercado,
depende moito do que poderiamos chamar
“venda en quente”, ou sexa, os actos e presenta-

cións de todo tipo, coloquios e feiras, encontros
do libro e clubs de lectura que nos teñen percorrendo a AP-9 a todas as editoras e editores galegos case que cinco días á semana (ou os sete
moitas veces) durante once meses ao ano (doce,
moitas veces). Estou seguro de que máis de unha
e de dúas veces estamos todos e todas os editores
e editoras de Galicia, sen sabelo, facturándolle a
AUDASA ao tempo, dentro dos nosos coches fartos de tantos quilómetros, uns subindo, outros
baixando o país, tentando que se vendan os nosos
libros, que se fale dos nosos libros, que, en definitiva, que se saiba da súa existencia. Esas vendas de
impulso están seriamente tocadas dende a chegada
da Covid-19 ás nosas vidas. O control de número de asistentes e o feito de que levantásemos o pé
do acelerador no que a termos de produción se
refire, fai que as nosas empresas editoriais, tan fráxiles dende o punto de vista económico e estrutural, naveguen en augas complexas. Dependemos
moito, e iso é bastante malo, do contacto directo
cos lectores e lectoras. E, xa o dixen, non son un
gran número. A baixada das tiraxes deixan claro
que cada vez os editores temos máis asumida a
delgadeza do noso mercado. Unha delgadeza que
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medra ano a ano (se é que algo que adelgaza pode medrar) e que nos obriga a facer tiraxes curtísimas coas que entendemos que chegamos a
todos os que necesitan esa clase de textos. De aí
o perigo de que dependamos tanto do sistema
educativo, que tanto nos alivia. Esa dependencia
que, insisto, nos dá grandes alegrías en termos de
facturación, no fondo é perversa. Xa non só polo
asunto económico, senón porque condiciona a
autoras e autores (que queren entrar no circuíto
dos institutos, e daquela, escriben como escriben) e aos editores e editoras, que, aínda que sexa
inconscientemente, ás veces lemos certos textos
pensando en se van entrar ou non na prescrición
educativa. Non é algo bo, insisto, pero é a nosa
realidade. O noso oficio, pois, vese condicionado
por serios problemas de difusión e venda. Demasiado dependentes da “militancia”, do compromiso, do profesorado. De tantas e tantas cousas
que deberían ser extraeditoriais.
Ningún sistema editorial debería verse sustentando polo compromiso, a militancia ou o amor
a un país. Tampouco pola prescrición educativa,
tan discutible case sempre. Calquera sistema editorial debería verse sustentado só polo mercado,

polas lectoras e lectores que se guían, á hora de
mercar, polos seus gustos literarios e máis nada.
Os que mercan libros en español, ou en serbio,
por dicir calquera cousa, non teñen estas preocupacións. Quen se achega a un libro de María
Dueñas, por exemplo, non pensa que está facendo patria ou coidando heroicamente dun idioma.
Simplemente quere ler unha autora que lle gusta.
Polo mesmo, quen edita libros en español non
pensa que está facendo patria ou coidando heroicamente dun idioma. A súa preocupación é facer
bos libros que se vendan. Punto. O normal, en
definitiva. Nós estamos moi lonxe aínda desa
situación e a dúbida, e quen me coñece ben sabe
que nada teño de pesimista, é se algunha vez imos
conseguir algo así, se imos atopar o antídoto para
esta situación velenosa. Para iso traballamos, pero
a realidade sociolingüística e as análises de consumo cultural en Galicia fan difícil sustentar tanto
optimismo. Malia iso, seguimos. Coma se nada
pasase.
O momento, como digo, é complexo. Polo que
veño de dicir e por moitas cousas que están a
mudar no noso oficio. A irrupción do online convulsionou por completo xa non só o mercado (ace-
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lerouse o consumo de libros adquiridos deste xeito
grazas á pandemia, e ese hábito veu para quedar
para sempre) senón tamén o noso propio oficio.
Antes non tiñamos que nos preocupar de cousas
coma os ePubs, ou sexa, do formato que rematou
impoñéndose como o máis usado para os libros
electrónicos. Hoxe, poder ofrecerlle ao noso público case que ao mesmo tempo que sacamos o libro
en papel o seu correspondente formato electrónico,
é unha obsesión para todos os que nos dedicamos
a isto. Case que o conseguimos pero non o damos
feito, por suposto, porque a demanda aínda é frouxa e polo tanto non é unha prioridade no noso día
a día. É unha realidade que está aí, por suposto.
Pero aínda non hai moita demanda de libro electrónico en galego (en realidade, non hai moita
demanda de libro electrónico de case que nada).
Con todo, a nosa responsabilidade fai que o traballemos, que esteamos listos, que invistamos cartos
nesa liña, que o consideramos importante e non só
un floreiro para poñer na nosa mesa. Un síntoma
máis da nosa febleza como sistema é esa baixa
demanda ou que case que toda a lectura de libros
electrónicos se faga a través de plataformas de balde
como GaliciaLe. Porque pagar polos ePub, de
momento en Galicia case que non sucede. Oxalá
teñamos un día unha demanda tal que isto sexa
unha prioridade no noso traballo de editores.
Hoxe, malia certas voces que, sobre todo nas redes
e en determinados departamentos universitarios,
claman pola “modernización” da edición galega
(coma se non estivésemos absolutamente modernizados) ou o que é o mesmo, para que abandonemos o papel (o que é falar dende a cómoda cátedra
universitaria!), o certo é que aínda, sendo importante no noso traballo, non lle dedicamos o tempo
que teoricamente habería que dedicarlle polo que
veño de sinalar: o mercado galego é o que é. Para o
papel e para o electrónico.
A edición en Galicia, pois, ten moitos elementos característicos... que non se dan noutras
latitudes… digamos… non moi positivos. Pero
son os nosos elementos característicos. Cousas
que hai tempo están sucedendo noutras latitudes
lingüísticas, aquí non nos pasan. Por exemplo, a
proliferación de editoriais “independentes” que
veñan nutrir certos nichos de mercado. Hai
pequenas editoriais en Galicia, certo, todas elas
moi interesantes e con propostas moi atractivas.
E cando digo “pequenas” refírome a número de
exemplares publicados ao ano. A Editorial Galaxia publica arredor de 100 novidades ao ano
dende o ano 2017 que me fixen cargo da Dirección Xeral. Poucas editoras, xa non só en Galicia,
senón no conxunto do Estado teñen esa prolífica
produción. Así que, cando falo de tamaños falo
desta clase de cousas. E cando digo “independentes” digo editoriais tipo Acantilado, Sexto Piso,

Libros del Asteroide... esa clase de editoriais que
irromperon hai quince anos no panorama español para mudalo todo, e que demostraron ser
capaces de facer un amplo catálogo de moita calidade e prestixio. Máis unha vez, a explicación
para esa eiva ten que ver coas dimensións, diminutas, do noso mercado. Así que repito, ou
somos quen de ensanchar esa base ou o futuro
pinta negro non porque non sexamos bos facendo o noso traballo: é que non imos ter clientela.
Traballo de contrición non temos que facer. Editamos ben. Ando polas feiras internacionais e
non me parece que a edición galega teña nada
que envexarlle á que se fai no resto do mundo.
Non merecemos apupos. Se cadra, parabéns
heroicos por aínda estarmos por aquí publicando
libros malia as circunstancias e a batalla que a
diario hai que acometer.
Hai uns anos escribín un chío en Twitter que
dicía así: “O catálogo dun editor é a súa novela”.
Seguro que o lera antes en algures. É unha frase
moi brillante e polo tanto non pode ser miña. En
todo caso, fágoa miña. O catálogo dun editor é a
súa novela. As e os novelistas escriben iso, novelas.
Os editores facemos un catálogo a base de novelas,
poemarios, coleccións... Cando me xubile, ollarei
cara atrás e direi: publiquei tantos miles de libros,
abrín esta ducia de coleccións, da miña man
medraron este e aquel autor, esta ou aquela autora,
alicercei tal ou tal outra temática que agora é crucial. Esa será a miña novela de editor.
A imaxe sérveme para centrarme no que, logo
do xa comentado, ten que ser o que nos mova
como editores para hoxe e para os anos que virán:
a necesidade de facer un catálogo de calidade.
Igual que un novelista procura (ben, hai quen non
o fai, e nótaselles) que a súa nova novela sexa
mellor que a anterior, e ter un estilo propio (o mellor que che pode pasar como escritor é que o
público lector recoñeza un texto teu aínda que
non estea asinado), o editor ten que facer que a súa
editorial sexa recoñecible pola súa música propia,
polo seu carácter propio, pola súa, digamos, atmosfera. Non estou falando, ou non estou falando
só, de feitura, de aspecto externo, de calidade de
papeis, de acabado na arte final. Todo iso é moi
importante, claro que si. Mais non falo diso. Falo
doutra cousa. Falo de que temos que conseguir
que o lectorado desenvolva con nós, canda nós,
grazas a nós, detrás de nós, unha relación de solidariedade con nós como editores. E cando uso a
palabra “solidariedade” non estou a falar do de
antes: compromiso político cunha lingua, un país,
unha terra e daquela compro/canto/vexo todo o
que estea en galego aínda que sexa malísimo (hai
producións culturais en galego insoportablemente
malas, que sexan en galego non lles dá necesariamente unha patente de calidade). Cando uso a
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palabra “solidariedade” úsoa máis no sentido de
“filiación”, máis no sentido de “fidelidade”. Pásanos a todos cada vez que imos a unha libraría:
mercamos libros dos que nada escoitamos falar
porque son de tal editorial e sabemos que tal editorial publica cousas moi boas. Merco o libro cos
ollos pechados porque é de tal ou tal outra editorial e sei como editan, como len, de que mercan os
dereitos, que cousas traducen, por que clase de
autoras e autores apostan. Iso é o que eu quero
conseguir como editor. Coido que iso é o que ten
que querer conseguir calquera editor. Ter unha
personalidade tan de seu que transcende dende el
ou ela ao catálogo. Porque as editoriais son as persoas que están dentro facendo os libros e, por
suposto, os seus equipos directivos, as responsables
de que se abran tales coleccións e non outras, que
se aposte por tal liña literaria e non por outra,
quen decide que se vai apostar por tales autoras ou
autores porque hai que apostar, carafio!, e ver que
pasa con elas e con eles. Conseguir iso, para o caso,
que se perciba que “este libro é de Galaxia e, polo
tanto, se é de Galaxia ten que ser bo porque Galaxia non publica libros malos”, conseguir que ese
sexa o clima no mercado ao respecto da túa edito-

rial, aínda que sexa un mercado mínimo, ese ten
que ser o gran reto do editor ou da editora. O resto
non é nin a metade de importante.
Nos tempos que virán chegarán audiolibros,
libros na nube, literatura transmedia, algunha
especie de Netflix dos libros, e todo canto a fantasía dos gurús do sector queiran maxinar. Virá
todo iso e será todo boísimo, pero, en todo caso,
eses novos formatos serán expresións, diferentes,
en dixital en troques de analóxico, en píxeles no
canto de letras de imprenta, da mesma actividade,
que non é outra que a de escribir, a través do catálogo, unha novela para un país, unha época,
unhas xentes, as contemporáneas e para os que veñan detrás, cando os que editamos hoxe, os que
len hoxe, xa non sexan nin sequera un fragmento
de memoria nalgún disco duro remoto enterrado
nalgún deserto perdido nunha caixa ignífuga propiedade, probablemente, de Google.
Editar en galego, hoxe e mañá, terá que ver
con iso e só con iso n

9

