
premis són l’única garantia de selecció
editorial?

-J.G.: Nosaltres hem considerat l’es-
tratègia dels premis com una de les
maneres millors de selecció perquè
proporciona la possibilitat de llegir
molts originals, i això et dóna molta
perspectiva. En un premi pots compa-
rar molts títols, i això et dóna la segu-
retat que allò que finalment selecciona
un jurat és una obra que ja ha passat
un filtre important i que mereix ser
publicada. Ara bé, aquests darrers
anys no ens ha dolgut no publicar
algun premi, si el jurat ha decidit de
deixar-lo desert.

-Què en penseu, dels índexs de lec-
tura que tenim?

-J.C.G.: A nosaltres ens preocupa
molt que els índexs de lectura siguen
tan minsos. Crec que s’ha fet ben poc
des de les instàncies públiques per a
fomentar-la, especialment en valencià.
Per això la nostra editorial va decidir
impular una iniciativa, la Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura.
La veritat és que des d’un punt de vista
institucional el futur pel que fa a la lec-
tura no pinta massa bé. De tota mane-
ra, i vist des d’una perspectiva una
mica més àmplia, cal dir que ara hi ha
més gent que llig en valencià, perquè
el valencià ha entrat a les escoles i hi
ha més gent que pot llegir en valencià.
Hi ha una primera generació escolarit-
zada en la nostra llengua.     

-Quina és la vostra valoració pel que
fa a la concentració editorial?

-J.G.: El mercat es mou i això jo vol- 7

-Com va sorgir el vostre projecte edi-
torial?

-Josep Gregori: Vam començar fa
vint anys, un poc de manera atrevida,
amateur. Teníem un capital econòmic
escàs, tot i que moltes ganes de fer
coses. Hi havia un component, des
que vam iniciar l’aventura, didàctic o
pedagògic. Tots veníem del camp de
l’ensenyament, i això es va notar en
les primeres col·leccions que vam fer:
«Els Nostres Autors», «Bromera
Poesia», «Graella», «L’Eclèctica» de
narrativa, i ràpidament vam comencar
una col·lecció de literatura universal...
És a dir que, tot i que ens movia la
inclinació escolar, des d’un principi hi
havia també la doble visió d’adreçar-
se a un lector «normal» i a un lector
escolar alhora. 

-Quina és la valoració d’aquestes
dues dècades de feina?

-J.G.: El balanç no pot ser més que
positiu. Crec que hem comptat amb la
complicitat de molta gent, especialment
del professorat, gràcies al qual els nos-
tres llibres han arribat molt bé als lectos
i han estat molt ben acollits. Això ens
ha permès d’obrir noves col·leccions:
fem narrativa traduïda del moment, lli-
bre de text, llibres de gran format...

-Quin és el «secret» de Bromera per
a tenir el protagonisme editorial que té
al País Valencià?

-Joan Carles Girbés: El secret és la
confiança que es té en la marca. Hi ha
una xarxa de complicitat amb
Bromera. Nosaltres ho constatem en el
fet que molta gent se sent part de l’e-

ditorial. Hi ha gent que sap que contri-
bueix a fer cultura, a fer país. Aquest
és un dels valors fonamentals de
Bromera: la complicitat i la confiança
amb el nostre projecte. Una confiança
a la qual has de correspondre: editar
d’una determinada manera, fer que les
col·leccions siguen identificables, pre-
servar la qualitat editorial i literària de
cada títol i de cada col·lecció.

-Bromera publica gran part dels prin-
cipals premis literaris valencians. Els

Vint anys d’Edicions Bromera: 
Josep Gregori: «En un termini relativament breu Bromera donarà

notícies d’iniciatives al marge fins i tot del segell editorial»

Amb vint anys d’existència, un miler de títols publicats —a un ritme d’uns 80-90 anuals en els darrers
anys—, 30 col·leccions en marxa, una trentena de treballadors i un volum de facturació de 4 milions

d’euros (dades del 2005), Edicions Bromera s’ha convertit en un dels puntals del món editorial,
literari i cultural al País Valencià. Una editorial encara jove que celebra el seu vintè aniversari

amb nous projectes i la vocació pregona i decidida de projectar-se enllà de les «fronteres»
autonòmiques. Una editorial valenciana en català, independent, que ha sabut mantenir-se al marge de la

concentració que aclapara el mercat editorial. Parlem amb el director general d’Edicions Bromera,
l’editor Josep Gregori, i amb el director de publicacions, el periodista Joan Carles Girbés. 

Josep Gregori
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dria pensar que és símptoma de vita-
litat. Jo tampoc trobe a priori que una
concentració editorial siga dolenta. El
que sí que trobe dolent és arribar a
un quasi monopoli, que és el que pot
donar-se ara com ara al mercat edito-
rial en català al Principat. I això és
preocupant perquè vol dir una
presència desigual de llibres a les lli-
breries, perquè qui té més poder i
més mitjans té la força per a imposar
els seus criteris i els seus gustos i per
a ocupar l’espai a les llibreries. I els
qui tenen molt a perdre són els petits
i els mitjans editors. I això suposa que
minva la bibliodiversitat editorial.
També és perillós per als autors per-
què es redueixen les possibilitats per
a publicar, perquè es fa més evident
que has de fer unes determinades
obres, amb un sentit i una tipologia
determinats per a poder publicar, i
això no és bo ni per a la cultura ni
per als mateixos escriptors. 

-Penseu que Bromera s’ha projectat
prou enllà del País Valencià?

-J.G.: Fins al moment havia estat la
nostra assignatura pendent. Ara, però,

crec que estem començant a posar els
mitjans necessaris per a aprovar-la.

-J.C.G.: La nostra aposta parteix de
la il·lusió. Tenim la convicció que, amb
el context de concentració editorial
que hi ha, cal apostar encara més per
un projecte independent i fet des de la
perifèria, com és el de Bromera, mal-
grat les dificultats i els entrebancs que
patim a l’hora d’arribar amb normali-
tat arreu del nostre àmbit lingüístic i a
tots els punts de venda pontencialment
disponibles, inclosos els centres comer-
cials. La clau està a fer llibres que inte-
ressen els lectors, independentment de
la seua «circumstància» geogràfica.
Perquè existeixen, aquests lectors. En
aquest sentit, hem tingut experiències
positives. Llibres com El mar, de John
Banville, El professor, de Frank
McCourt... han estat molt ben acollits
a Catalunya, i han estat en les llistes
de llibres més venuts. 

J.G.: Fins i tot hem arribat a ocupar
espais en aparadors on és molt difícil
tenir una presència, i em referisc a les

llibreries dels aeroports, les estacions
de tren, els centres comercials...

-La modalitat lingüística produeix
encara alguna reticència en els lectors?

-J.G.: Crec que hi ha de tot. Pense,
però, que es tracta de barreres més
aviat mentals que no reals. 

-J.C.G.: Sí. De fet, nosaltres hem
publicat molts llibres traduïts a la
modalitat valenciana de la llengua i
han tingut molt bona acollida al
Principat. Les editorials hem d’apostar
per buscar nous lectors, i això passa
per oferir llibres de qualitat, d’actuali-
tat, interessants, traduccions. Hem de
buscar lectors, i, si no els trobem, els
hem de crear. 

-Quins són els projectes i els rectes
de Bromera?

-J.G.: Moltes vegades la feina diària
no ens permet ataüllar un futur a mitjan
termini. Val a dir, però, que estem
posant les bases per a fer coses noves
i en un termini relativament breu
Bromera donarà notícies d’iniciatives
al marge fins i tot del segell editorial
que ara no puc avançar.

Juli Capilla

Joan Carles Girbés: «El secret és la confiança que és té amb la marca.
Hi ha una xarxa de complicitat amb Bromera»

Joan Carles Girbés
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