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l disseny gràfic d’un llibre és un dels elements
principals que intervenen en la tria d’un títol
quan fem visites exploratòries a la biblioteca o
a la llibreria: qui no n’ha triat un d’acord amb la impressió que li fa una coberta? Un bon disseny és clau
per atraure lectors i compradors, i la coberta n’és un
component central. A diferència de la literatura infantil, la literatura juvenil generalment no presenta
il·lustracions –tendència que comença a canviar tímidament–, se sol limitar al format novel·la, i el disseny gràfic més apreciable se centra en la coberta. En
l’última dècada, algunes editorials que publiquen llibres adreçats al públic juvenil han decidit invertir
esforços a renovar els dissenys de coberta de les seves col·leccions: existeix una voluntat clara d’atraure
aquest perfil com a comprador, tan bon consumidor
en altres sectors, com la moda o la tecnologia.
En aquest article es comentarà el disseny gràfic de
la literatura juvenil que s’observa en el panorama editorial català en els últims anys en relació amb obres
editades en la nostra llengua (tant d’autoria catalana
com traduccions) i es farà especial incidència en les
tendències del disseny de cobertes de novel·les adreçades a aquest perfil.

Començament de la dècada del 2000:

Final de la dècada del 2000 i començament de la dècada del 2010:

Actualitat (2019):

Evolució: trenta anys d’història
Hi ha col·leccions juvenils que han quedat gravades en
la memòria col·lectiva; encara avui les edicions originals dels anys noranta són presents en moltes biblioteques de centres d’Educació Secundària. Observem, per
exemple, l’evolució de la col·lecció «Periscopi» d’Edebé.
Anys noranta:
Amb cada canvi es tendeix més a restar protagonisme gràfic a la menció de la col·lecció, que va perdent
presència en favor de la imatge de coberta, que ara
és a sang i guanya el protagonisme absolut; desapareixen marcs, caixes i filets. En l’actualitat, a la coberta ja no s’hi esmenta la col·lecció i s’aposta per
un disseny minimalista tant pel que fa a la composició com al treball tipogràfic. La disposició del tí25
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tol presenta més flexibilitat i també queda supeditada a la imatge.

Habitualment, el disseny de coberta sol treballar
les estratègies següents, de manera individual o combinada:

Una altra de les grans col·leccions històriques és
«Gran Angular» de Cruïlla, que el 2017 també va renovar la seva imatge:

1. Cridar l’atenció
S’intenta atraure el públic a través de composicions,
imatges, colors, tècniques i/o tipografies impactants
o cridaneres. En aquest sentit, el gènere que experimenta més canvis és el realista; en canvi, les cobertes de novel·les de gèneres com la fantasia o la ciència-ficció n’experimenten menys, potser perquè el
realisme és el gènere més editat o perquè és més flexible i variat quant a temàtiques.

Anys 2000-2010:

2. Relacionar-lo amb el contingut
Sovint el disseny està basat en elements que donen
pistes sobre el contingut; de vegades, però, passa el
contrari, que s’empren imatges molt genèriques que
no donen cap idea sobre l’argument (les clàssiques
de paisatges o amb detalls arquitectònics en són un
exemple).

Actualitat (2019):

3. Identificar el gènere literari
Aquesta és una manera de fer que es diferenciï la literatura per a infants de la juvenil, i l’acosta molt més
a l’adulta, amb uns gèneres molt més marcats. Les
editorials procuren que s’identifiqui clarament a la
coberta, utilitzant sovint dissenys repetitius. Teòricament, aquest fet facilita la tria, però també deixa poc
espai a la descoberta literària i la incursió dels lectors
en nous gèneres, ja que pot generar rebuig si els lectors es troben davant un gènere que creuen que no
els agradarà.

Seguint la mateixa tendència de treure protagonisme al disseny de col·lecció i apostar més pel disseny
de títols individuals (amb més varietat gràfica que
«Periscopi»), als anys 2000 principalment trobem cobertes fotogràfiques, amb uns estils i uns temes poc
originals, que gradualment es van transformant en
dissenys únics per als diferents títols, sense característiques comunes entre ells.

4. Identificar la col·lecció
Fins fa pocs anys, la majoria d’editorials es decantaven per dissenys de col·lecció clarament identificables. Això no obstant, actualment s’aprecien dues
tendències oposades: les editorials que aposten per
individualitzar títols gràficament, i les que segueixen
apostant fort per mantenir un disseny de col·lecció
amb trets molt marcats.

Les estratègies
L’objectiu del disseny gràfic és utilitzar diferents estratègies per complir un propòsit: vendre el producte. Per
tant, si el disseny aconsegueix assolir l’objectiu o propòsit per al qual ha estat concebut, es pot considerar
bo. Cal tenir en compte que el públic juvenil és un
dels col·lectius més sensibles a aquest aspecte i un dels
que emet un judici més ràpid; almenys, en el camp del
disseny web, ha quedat palès en l’estudi de la consultora Nielsen Norman Group, Teenagers (13-17) on the
Web (McCloskey, Loranger i Nielsen, 2013).

En el primer grup, com hem vist més amunt, hi hauria «Periscopi» d’Edebé i «Gran Angular» de Cruïlla,
però també «La Galera Jove», que aposta per un disseny variat en cada títol, cosa que fa difícil identificar
gràficament la col·lecció. També hi ha força editorials
que mantenen només el disseny (marcat) de les sèries, com Fanbooks, Estrella Polar, la col·lecció «Lluna
Roja» de La Galera o «Esfera» de Bromera.
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En el segon grup, «Faktoria K Narrativa» de Kalandraka, «L’Altra Tribu» de L’Altra Editorial, els
clàssics de Bambú d’Editorial Casals, Sembra Llibres
o Edicions de 1984 aposten per reforçar el disseny
de col·lecció amb força encert i estètica innovadora.
D’altres, com la col·lecció «Antaviana» de Barcanova, «Esguard» de Bromera o «Llum del Far» de Baula, continuen utilitzant un disseny força conservador
en les seves cobertes.

Edicions de 1984

Tendències actuals
Per analitzar les tendències actuals, es podrien establir diferents categories més enllà del gènere literari,
però en aquest article es comentaran seguint aquesta classificació, ja que és la més coneguda pels lectors
i la utilitzada en biblioteques i en moltes llibreries;
també és la que permet analitzar millor els canvis
desiguals que s’hi observen en funció del gènere.
Com hem comentat anteriorment, potser perquè
és el més publicat en literatura juvenil, potser perquè el contingut és més divers –sovint incorpora trets
d’altres gèneres, com el romàntic o el d’aventures–, el
cas és que és en el gènere realista on s’ha innovat més
i on es pot comprovar que hi ha més varietat gràficament, sobretot en tècniques i estils.

«Faktoria K Narrativa»

Com a tendències dins el gènere realista, trobem tres
grans grups:

«L’Altra Tribu»

• Les cobertes tipogràfiques, que estan basades en la
importància que adquireix la menció del títol a través de diferents tècniques.

Bambú

Sembra Llibres

27

Reportatge

• El grup més abundant seria el de les basades en
fotografia o il·lustració, generalment a sang, amb
menys predominança gràfica de les dades textuals.

La dècada passada s’emprava molt el retrat fotogràfic en primeríssim pla, en blanc i negre o en color;
ara se segueix utilitzant (com, per exemple, en la col·
lecció «L'Isard» d’Animallibres), però el blanc i negre està en desús i està sent substituït per la fotografia en color.
Es pot observar que, en els últims anys, els plans
tendeixen a presentar més distància, o sigui que
es troben molts més exemples de primer pla i pla
americà que no de primeríssim pla; de la mateixa
manera, els diferents estils i tècniques aporten més
varietat.

Com un miratge
(Barcanova, 2006).

Com un miratge
(Barcanova, 2019).

D’altra banda, el jove pensatiu, deprimit o angoixat
també és un clàssic que es continua trobant.

• En alça, hi ha el grup de les cobertes que equilibren
imatge –també gairebé sempre a sang– i tipografia
del títol, amb més protagonisme que les del grup
anterior.

Aquesta temàtica, però, cada cop es veu menys, i augmenten els relats realistes que contenen històries de
superació amb un aire més optimista gràficament,
aportat pel color, la tècnica i l’actitud dels protagonistes de coberta.
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En el gènere realista, també destaquen les reedicions de novel·les juvenils, especialment les del segell Jollibre de Santillana i la col·lecció «Gran Angular» de Cruïlla, en què es continua observant la
tendència a la il·lustració en detriment de la fotografia.

en la imatge; d’altra banda, la tipografia guanya
per davant de la imatge.

Jollibre

Val a dir que, en el mercat editorial juvenil català
–i sovint en l’espanyol–, s’observa una curiosa reticència a mostrar de manera clara escenes de parelles
del mateix sexe a les cobertes, i se solen utilitzar el
format silueta o elements genèrics.

«Gran Angular»

El gènere romàntic, després del realista, és el que
experimenta més canvis en els últims anys. Actualment, s’hi poden diferenciar dues tendències:
• Les clàssiques, en què es manté l’estètica clarament
identificable d’imatges en tons pastel i joves heterosexuals en actituds amoroses, i l’ús de tipografies
handwriting com a recursos habituals.

• Les que innoven a través de diferents estratègies:
en els últims anys, es veuen dissenys que arrisquen
una mica més apostant per una línia diferent de
l’anterior i més heterogènia quant a imatge. La
«pista» sobre el gènere es troba més en el títol que

Pel que fa al gènere fantàstic, existeixen diferents
subgèneres; en aquest apartat es tractarà la fantasia més clàssica (la fantasia que incorpora elements de misteri o de terror es comentarà més endavant). Aquest gènere arrisca poc quant a disseny
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i, en aquest sentit, no s’hi ha innovat gaire, potser perquè ja manté les seves vendes i no ho veuen
necessari.

teratura juvenil, així que es fa difícil identificar-hi
tendències.

Com a tendències, se’n poden identificar dues:
• La clàssica, que utilitza recursos gràfics propis de la
fantasia relacionats amb l’argument, composicions
clàssiques, colors foscos i tipografies romanes, sovint en colors brillants.

Es troben algunes –poques– excepcions amb bons resultats en colors no tan foscos en algunes novel·les
que presenten trets més propis del thriller i la novel·
la realista.

• La innovadora, en què s’observa més heterogeneïtat que en el grup anterior, però cal tenir en compte que aquestes obres són minoria i sovint no són
classificades amb facilitat dins la fantasia, ja que
presenten trets d’altres gèneres, com el realista o el
d’aventures.

El disseny interior no ha experimentat gaires
canvis en guardes i portades, i els índexs i sumaris són cada cop més escassos, tot i mantenir-se l’estructura de capítols.
En relació amb la maquetació del text, s’observa més varietat quant a tipologies de famílies
tipogràfiques; malgrat que la majoria continuen sent gairebé sempre romanes, se n’incorporen de pal sec i egípcies de manera puntual. De fet, les romanes continuen sent les més
comunes, ja que es poden llegir millor en paper. Pel que fa a l’interlineat, la mida del cos
i els marges de la pàgina tendeixen a augmentar, aspecte que fa respirar més el text; això
pot provocar, però, alguns problemes, com
l’abús de tipografies condensades, les quals
acaben produint l’efecte atapeït que precisament es volia evitar.

Com a característica comuna en el misteri i la fantasia més fosca, amb trets propis del terror i el thriller,
predominen els colors obscurs, però s’observa certa varietat de tècniques, composicions i estils, així
com tipogràfica. Són gèneres poc presents dins la li30
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La ciència-ficció, especialment la distopia, ha tingut un fort creixement des del boom editorial d’obres
com Els jocs de la fam. Amb el gènere romàntic i la
fantasia clàssica, és un dels que es reconeixen més fàcilment, tant pels elements iconogràfics com per les
tipografies emprades. S’hi poden identificar les tendències següents:

nància, també l’argument sovint pertany a la ciència-ficció menys purista, ja que incorpora molts
trets propis de la novel·la realista.

• Sèries distòpiques (traduccions de best-sellers estrangers), caracteritzades per imatges generalistes
amb colors llampants i tipografies en un cos gran,
de pal sec o egípcies.

• Les «catalanes clàssiques», que segueixen els criteris
gràfics característics de la ciència-ficció: tecnologia
i formes geomètriques, així com el manteniment
de tipografies de pal sec o estil tecno.

En síntesi
Hem vist com, en els últims anys, sembla que s’aprecia certa innovació en les tècniques, els estils i els colors; després de molt temps de veure cobertes basades
en fotografies, cada cop més sovint en podem trobar
amb il·lustració i composició tipogràfica. Ara bé, els
temes, els plans i la composició continuen sent força repetitius.
El disseny de cobertes en la novel·la juvenil, en
general, sol ser molt descriptiu i literal; no hi ha gaire lloc per a la metàfora. Recordem el consell de Bruce Mau: «Treballa la metàfora. Cada cosa té la capacitat de servir per a alguna cosa més del que aparenta.
Treballa en les possibilitats que té.»* No hi ha dubte que si s’apliqués aquest consell, el disseny gràfic de
les cobertes s’enriquiria i superaria millor el pas del
temps. •

• Les «catalanes innovadores», que sovint incorporen
canvis respecte a les clàssiques mitjançant la representació d’elements menys tecnològics o futuristes
a través de la il·lustració. Val a dir que, en conso-

* Mau, Bruce (1998). «Un manifiesto para el siglo XXI. Un manifiesto incompleto para el crecimiento». Disponible a: http://blog.
grrr.es/2010/11/05/un-manifiesto-para-el-siglo-xxi/ (Consulta: 25 d’octubre de 2019).
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