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Dimecres de la setmana passada, l’edi-
torial Bromera, d’Alzira, va tenir la
deferència de venir a Barcelona a ce-
lebrar els seus primers vint anys

d’existència. L’acte va comptar, entre d’altres
personalitats, amb el senyor Eduard Voltas,
secretari de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya. L’endemà dijous, l’editorial Edhasa
va celebrar el seu seixantè aniversari. Tota
una fita que va remarcar-se com cal amb la in-
tervenció del conseller de Cultura, senyor
Tresserras. Hem de deduir que la presència
institucional depèn d’un barem basat en els
anys a celebrar? Segons el nostre parer (sense
desmerèixer, evidentment, el senyor Voltas),
el conseller hauria hagut d’acudir a tots dos
actes. La política es fa amb gestos simbòlics. I
un conseller afí a Esquerra Republicana pro-
bablement hauria hagut d’estar, també, al cos-
tat de la gent que defensa la nostra cultura a
les trinxeres.

CONCENTREM-NOS, però, en l’editorial Bromera.
Vint anys comencen a tenir prou pes i, enca-
ra que el tango digui que “veinte años no es
nada”, en el món editorial sí que són alguna
cosa. Per molts anys, doncs, per la perseve-
rança i alhora pel seu olfacte. Per saber so-
breviure enmig de les aigües sovint agitades
del País Valencià i alhora fer una aposta clara
pel marc cultural comú.

DES D’ALZIRA, BROMERA ESTÀ FACTURANT JA, avui en
dia –en paraules de Josep Gregori, el seu edi-
tor– entre un quinze i un divuit per cent dels
seus llibres arreu del mercat català. És, sens
dubte una bona notícia. La Constitució espa-
nyola prohibeix expressament la unió “de au-
tonomías”. El que no pot prohibir és l’acció
dels particulars. I quan Bromera fa una apos-
ta de països de parla catalana, és obvi que està
fent alguna cosa més que una expansió co-
mercial. Joan Carles Girbés, director de publi-
acions, diu que “si considerem que tenim una
cultura compartida, hem de tenir també un
mercat compartit”. S’ho creuen més els editors
valencians que no pas els catalans, segura-
ment. I és una llàstima, perquè la supervivèn-
cia de la pròpia cultura, segons tots els indica-
dors, rau en el fet de consolidar i eixamplar el
mercat cultural propi. És el repte que tenen, ja
a hores d’ara, cultures minoritàries d’Europa
com ara l’holandesa o la danesa, amb Estat

propi darrere. A Holanda, per exemple, les
grans novetats literàries del mercat anglosa-
xó, britàniques i nord-americanes, s’hi estan
començant a publicar directament en anglès
abans que en holandès. I molts holandesos les
compren amb tota tranquil·litat perquè el seu
domini de l’anglès els ho permet i la seva cons-
ciència lingüística no els ho impedeix.

MÉS QUE MAI, EL MERCAT FA LA CULTURA. O dit d’una
altra manera, no hi ha cultura normal sense
mercat. Per això és una sort que existeixin edi-
torials com Bromera. No és l’única que, al País
Valencià, treballa amb una perspectiva co-
mercial de Països Catalans. Però sí que és de
les poques que han arribat als vint anys. I amb
força. Segurament perquè no han estirat mai
més el braç que la màniga. I perquè han sabut
torejar sovint amb èxit la inevitable relació que
una empresa editorial ha de tenir amb les ins-
titucions polítiques. Sobretot a València, on
penjar-te l’etiqueta de “catalanista” pot enfon-
sar el negoci. Han avançat a poc a poc. Una
bona part dels seus ingressos provenen del
mercat canviant i arriscat que genera l’ense-
nyament secundari. Se n’han sortit prou bé ja
que gràcies a això poden exhibir al seu catàleg,
a part de la gent del país, autors importants
com Suso de Toro, Simenon, Dario Fo, Banvi-
lle i, pròximament, Updike, entre d’altres.

PERÒ TORNEM A LA CELEBRACIÓ. Les Cotxeres del
Palau Robert van omplir-se de gom a gom. A
part del senyor Eduard Voltas, ja esmentat,
van intervenir-hi Lluís Pagès, president de l’As-
sociació d’Editors en Llengua Catalana; Isa-
bel-Clara Simó, escriptora, i Josep Gregori, edi-
tor de Bromera. Molts escriptors i escriptores
no hi van faltar. En aquest gremi tothom acaba
per saber qui és seriós i qui no. O qui és el més
seriós de tots. I els de Bromera són seriosos.
Pots treballar-hi més o menys, però te’n pots
refiar sempre. No és una qüestió anecdòtica el
fet que aquesta editorial és l’única que, per ini-
ciativa pròpia, compleix amb la llei pel que fa a
adjuntar els certificat de vendes junt amb les
liquidacions anuals que es fan als autors. Totes
les editorials haurien de fer-ho. La immensa
majoria no ho fan (si no és que l’autor ho de-
mana). No és una qüestió capital, evident-
ment. Sí, però, que demostra una manera de
ser. És així, que es poden fer grans coses. És
així que es pot aspirar a tot.

CELEBRACIÓ DELS VINT
PRIMERS ANYS DE VIDA Lluís-Anton
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Bromeradelsdiesillibres

“La supervivència de la pròpia
cultura, segons tots els
indicadors, rau en el fet de
consolidar i eixamplar el
mercat cultural propi”

VOLTA D’HORITZÓ

L’ajut
que es
queda
pel camí

J.J. Navarro
Arisa

Sempre que hi ha una catàs-
trofe natural com el tsunami
que fa dos anys i un dia, el 26
de desembre de 2004, va de-
vastar la zona de l’oceà
Índic, el món es mobilitza
en una campanya de soli-
daritat, i molts es dema-
nen si l’ajut arriba a temps
i si el reben els seus verita-
bles destinataris. No són
preguntes fútils, perquè
sovint l’ajut es queda pel
camí. Un estudi recent de
la Creu Roja afirma que
només un 40 per cent dels
donatius rebuts per a les
víctimes del tsunami ha
estat realment despès, i la
resta es farà servir en pro-
jectes de reconstrucció a
les zones afectades durant
els propers tres anys. Els
motius de la lentitud en re-
partir les ajudes no sem-
pre són delictius ni es
poden atribuir a la corrup-
ció. A Indonèsia, on segons
una enquesta hi ha més
del 70 per cent dels damni-
ficats que creuen que la
distribució d’ajudes és
massa lenta, els retards es
deuen al fet que la catàs-
trofe va provocar que mol-
tes víctimes perdessin els
documents que acredita-
ven les seves propietats,
de manera que no poden
demostrar què és el que
van perdre ni reclamar cap
mena d’ajuda. Aquesta
combinació d’ineficiència i
dissort augmenta el pati-
ment de les víctimes i oca-
siona un terrible desfasa-
ment entre els donants
que creuen que ja han
complert i les víctimes que
no creuen haver rebut cap
ajuda fins que no els arriba
físicament o, si més no,
fins que no noten que la
seva situació millora.

Heus ací, doncs, la doble
cara que té la solidaritat
en les catàstrofes: els habi-
tants del món benestant
creuen que la seva genero-
sitat ha enterrat el proble-
ma, mentre que les vícti-
mes es desesperen veient
com només els arriben les
engrunes. La propera fita
que el món ha d’assolir és
que la seva solidaritat no
es quedi a meitat de camí
de les víctimes a qui va
destinada.

Unaltre2007,sisplau!
Superat el primer tràngol na-
dalenc, ens preguntaran tot-
hora, de bon grat o per força,
què desitgem per al 2007, any
de rebaixes. Suposo que més
d’un formularà el seu desig
sobre la Fira del Llibre de
Frankfurt de 2007, que qua-
lificaran, com han fet fins
ara, com l’abans i el després
de la literatura catalana.
Com que no he amagat, en

tors, de llibreters i, si cal ei-
xamplar-la, d’agències literà-
ries. La figura de país convi-
dat hi és del tot marginal:
creure-la la clau per projec-
tar la nostra catalanitat lle-
traferida és d’una ignorància
(o d’una mala fe) sospitosa.
Si, malgrat tot, hi hem
d’anar, fem els deures. Publi-
quem, abans, estudis sòlids
sobre l’edició i venda (amb

nombres d’exemplars ve-
nuts, a l’engròs i a la menu-
da) de llibres en català; expli-
quem com funcionen els but-
lletins bibliogràfics
mensuals (se suposa que edi-
tats en moltes llengües) en
català; aclarim que moltes
de les figures més sòlides de
la literatura catalana arriben
a final de mes gràcies a les
seves col·laboracions com a

escriptors en castellà; expo-
sem les dificultats de la dis-
tribució de llibres en català
per tot el territori dels Països
Catalans... i confessem que
el futur de la literatura en ca-
talà depèn, no d’una Fira
universal però, per damunt
de tot, alemanya, sinó sobre-
tot de nosaltres, entranyable
gent catalana, de Salses a
Guardamar (més Andorra).

DESITJOS PER A L’ANY QUE VE Ignasi Riera Escriptor

cap moment, a partir de l’ex-
periència de visitant habitu-
al de l’esmentada Fira des
del 1968, per raons professi-
onals, què en penso, de tot
plegat, tornaré a dir que em
sembla injustificable la des-
pesa feta i la despesa com-
promesa per celebrar aquest
2007 a la ciutat natal de Go-
ethe. I és que la Frankfurter-
buchmesse és una fira d’edi-
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