


XLVIII Curs Eivissenc de Cultura, 2022
Institut d’Estudis Eivissencs

El món editorial i les illes Pitiüses

AmbAmb motiu del cinquantè aniversari de la revista Eivissa i de l’exposició retrospecti-
va que n’està duent a terme l’Institut d’Estudis Eivissencs a Sa Nostra Sala,  l’insti-
tut ha cregut oportú dedicar el curs eivissenc de cultura d’enguany al món editorial 
per tal de poder oferir-ne una perspectiva variada que reculli com més reflexions i 
propostes millor.

De totes les activitats que l’IEE ha desenvolupat des de la seua represa, el 1970, 
l’edició ha set un dels pilars de la institució. A través de publicacions periòdiques 
com l’esmentada revista Eivissa, l’almanac El Pitiús i, especialment, amb l’edició de 
nombrosos llibres de caràcter científic i divulgatiu, l’IEE ha estat una de les entitats 
d’Eivissa i Formentera que més publicacions ha posat en mans dels lectors. Avui 
per avui n’és l’editor més veterà. Ara bé, en aquest complex món de l’edició hi ha 
hagut i hi ha moltes altres iniciatives editorials a les Illes Pitiüses. Si bé en la majoria 
delsdels casos han set i són empreses privades, també han sortit a la llum moltes obres 
amb l’impuls d’una administració pública o de diverses alhora. I, tanmateix, el món 
privat i el públic han anat interactuant durant aquestes dècades i és de preveure 
que seguiran fent-ho, atès que es necessiten mútuament.

Des de l’IEE pensam que cal celebrar que el prolífic món editorial d’Eivissa i For-
mentera molt sovent s’ha expressat en la llengua pròpia, la catalana. A més, moltes 
publicacions han estat escrites conreant la riquíssima varietat del registre local, 
sense entrar en contradiccions amb el registre estàndard. El fet que nombrosos 
autors eivissencs i formenterers hagin tingut l’oportunitat de veure publicades les 
seues obres ha contribuït a aquesta expressió lingüística tan variada.

Per altra banda, des dels anys 60 és innegable l’increment del nombre de lectors en 
una societat que ha anat avançant en el procés de culturització formal. El reconeix-
ement del català com a llengua d’ús oficial i el floriment de moltes iniciatives expres-
sades en la nostra llengua han contribuït a formar una ampla demanda de lectors 
en català, des de les publicacions per a infants en edat escolar fins a les dirigides 
als més majors, des de les edicions centrades en la cultura popular fins a edicions 
de temàtica més formal.

Què s’ha editat fins a dia d’avui, quins són els principals reptes del món editorial, 
com arribar a més lectors, com sobreviure en un món cada dia més digitalitzat, per 
on han d’anar les relacions entre editors i administracions públiques són algunes de 
les qüestions que mirarà de resoldre aquest curs.

Les sessions seran transmeses en directe per internet, tal com ha fet darrerament 
l’IEE.



PROGRAMA

Dimarts 22 de novembre
50 anys de publicacions de l’IEE i presentació de la revista 
Eivissa, núm. 72.
Enric Ribes i Marí, doctor en Filologia Catalana i director de la 
revista Eivissa.
Presenta: Maurici Presenta: Maurici Cuesta i Labèrnia.

Dijous 24 de novembre
L’edició a Eivissa i Formentera des dels seus inicis fins avui
Felip Cirer Costa, director de l’Enciclopèdia d’Eivissa i 
Formentera.
Presenta: Joana Tur Planells.

Dijous 1 de desembre
TTaula rodona. Parlen les editorials locals
Miquel Costa Costa, Miquel Costa editor.
Neus Escandell Tur, Balàfia Postals.
Ramon Mayol Aranda, edicions Aïllades.
Marià Mayans Marí, Institut d’Estudis Eivissencs.
Modera: Nicolás Ribas Leopold, periodista

Dijous 15 de desembre
Els Els reptes actuals del món editorial
Rafael Català Dalmau, editorial Dalmau
Presenta: Fanny Planells Balanzat.

Direcció: Maurici Cuesta i Labèrnia.
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