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Diuen que els pèl-rojos 
són tossuts, provocatius, una mi-
ca rebels, amb empenta, orgullo-
sos i que sovint criden l’atenció (no 
sempre de manera positiva). La ma-
joria són esquerrans i la Berta Rubio 
ho és. Lluitadora, però sensible, com 
Viki, el víking, el seu ídol de la infància. 
Ni tan sols el seu vestit de casament 
és amb botons, sinó que ho té tot far-
cit de cremalleres. “S’ha d’aprofitar 
qualsevol minut, tot és més fàcil amb 
cremalleres!”.

L’editorial es diu elpoblet edici-
ons. Per què aquest nom?
Des dels 16 anys sabia que algun 
dia tindria una editorial. És una co-
sa d’aquelles que sents, no sé com 
explicar-ho. En aquella època fe-
ia llibrets per a aniversaris i coses 
d’aquestes i els signava amb el nom 
d’Editorial Cafarnaüm. Cafarnaüm 
és una antiga ciutat de Galilea i en 
francès també significa “lloc ple 
d’objectes entaforats sense ordre ni 
concert”.

La paraula té un to hippy-vinta-
ge que m’encanta. En aquella edat, 
la meva pel·li preferida era Las ma- 
riposas son libres i intentava sen-
se èxit fumar amb broquet. El pri-

ció en el sentit més artesanal del ter-
me (les batalles a altes hores de la 
matinada amb el Photoshop i l’In-
Design, els problemes de color a 
l’hora de la impressió, els tipus de 
papers...), les complicacions logísti-
ques de la distribució (en aquell mo-
ment encara no tenia distribuïdor) i 
el món dels bolos editorials (és a dir, 
la ruta de les presentacions del lli-
bre)... Va ser una mena de tastet, el 
llibre pilot. 

Sant Jordi, la princesa i el drac. 
El vaig escriure el 2016. Hi havia una 
vegada una princesa que vivia en 
dos castells perquè tenia dues famí-
lies i, com una pila de nens i nenes, 
una setmana vivia amb una família i 
una altra setmana amb la seva altra 
família. Totes dues famílies se l’esti-
maven molt i a tots dos castells s’ho 
passava d’allò més bé.

I llavors va venir el de veritat. Un 
llibre complex.
Enllaçar-se i altres embolics és un re-
cull de relats protagonitzats per fa-
mílies enllaçades i tots tenen un final 
feliç. Hi han participat, a més de Lau-
ra Borràs com a prologuista, autors 
com Montse Barderi (que acaba de 

Per CRISTINa morenomer somni editorial, Cafarnaüm, era 
com una mena de somni estacio-
nal, d’aquells de tant en tant. aquell  
somni havia de trobar un lloc on viu-
re! I esclar... on sinó en un poblet fet 
a mida?! I escrit en minúsculaperquè 
és petit.

Una editorial petita, petita, peti-
toníssima ... 
Som petits petitoníssims perquè 
som tan petits que sóc jo sola. el-
poblet, c’est moi, que diria Lluís XIV, 
però tinc la sort de comptar amb 
un equip de col·laboradors (que co-
mença en el desesperat departa-
ment de finances –o sigui, el meu 
company de vida i aventures, que 
està desesperat perquè els núme-
ros no surten mai– i arriba  fins als 
lectors entusiastes –que ja en te-
nim!–, passant per un superequip de 
professionals compost per les ma-
quetadores, la correctora, la disse-
nyadora, la impremta i els autors i il-
lustradors de cada projecte).

L’escriptora Jenn Díaz diu que ha 
començat l’aventura editorial “en 
gran i del revés”. 
amb el primer llibre vaig descobrir 
les aventures i desventures de l’edi-

Amb 37 anys ja ha 
complert el seu 
somni: tenir una 
editorial. Això li fa 
sentir que les coses 
estan a lloc, com 
quan tens el color 
de cabells que toca. 
Darrere d’aquesta 
editorial que publica 
poquet però amb 
gran entusiasme 
hi ha una ànima 
ginger.


