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JUSTIFICACIÓ 

 

Resulta si més no paradoxal que en una època en què la nòmina d’escriptores i escriptors en 

valencià potser siga la més nombrosa de tota la nostra història, els índexs de lectura siguen 

alarmants per negatius. Tampoc no hi ha manca d’editorials ni de distribuïdors: més de 

cinquanta editorials associades1 editen material en valencià i una vintena de distribuïdors 

censats estan en disposició de fer arribar el producte imprés als consumidors. Quant a les 

llibreries (deixant de banda les grans superfícies, que depenen de la política de vendes 

emanada de Madrid), amb independència dels abundants tancaments deguts bàsicament a la 

crisi, aquelles que sobreviuen podrien disposar de material escrit en valencià. I això sense 

comptar amb la disponibilitat i la proximitat de la xarxa de biblioteques públiques2 . Hom 

podria suposar que, amb aquestes condicions, la situació és idíl·lica; però, no. Cal aclarir que 

les editorials, des de 2011, redueixen dràsticament els títols i els tiratges (veure annex 2), 

diversifiquen les llengües d’edició— bàsicament en castellà i en anglés— i s’engresquen en 

activitats diverses no relacionades amb el llibre per tal de mantenir les plantilles de 

treballadors (venda on line de productes de la terra, samarretes, agendes i altres materials 

escolars complementaris). La reducció de títols i de tiratges en valencià repercuteix sobre 

distribuïdors, llibreters i biblioteques, de manera que la disponibilitat queda, sovint, en pura 

teoria.  

 

La realitat ens diu que els percentatges totals de lectura no són positius —fet i fet la CV ocupa 

el desé lloc d’Espanya amb un 56,8 % de lectors de llibres en el seu temps lliure—, però el que 

resulta realment preocupant és que només un 3,6 % d’aquesta població lectora manifesta 

llegir habitualment en valencià.   

 

Resulta, doncs, del tot oportú un estudi actualitzat sobre la situació dels agents que intervenen 

en la creació del llibre en valencià, sobre les causes que dificulten la difusió del llibre en 

llengua pròpia i, alhora, estudiar possibles solucions per a promocionar-la. Aspectes que, 

possiblement, incidirien sobre uns millors resultats en els percentatges lectors. 

 

D’altra banda, el CVC, en diverses ocasions, ha manifestat el seu interés i preocupació pel 

tema que ens ocupa. És hora, doncs, d’exposar aquest informe actualitzat. «Sent el Consell 

Valencià de Cultura una institució pública consultiva i assessora dels poders públics de la 

Comunitat Valenciana en les matèries específiques vinculades a la cultura valenciana, és fàcil 

entendre la seua preocupació i el seu interés per totes les qüestions relacionades amb el món 

del llibre i de la lectura, des de la consideració que llegir és, d’una banda, una pràctica social 
                                                           
1  55 segons les dades de l’AEPV. http://www.editorsvalencians.com/Editorials_va_16.html 
2 http://xlpv.cult.gva.es/lalfabet.php 

http://www.editorsvalencians.com/Editorials_va_16.html
http://xlpv.cult.gva.es/lalfabet.php
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molt vinculada a la cultura, i d’una altra, una de les activitats humanes que més contribueixen 

a la normalització lingüística i al prestigi d’un idioma. »3 

 

ANTECEDENTS I MARC LEGAL 

 

De caràcter general  

La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, en l’article 25.4 diu: «4. La Generalitat 

Valenciana recolzarà totes les accions que vagen encaminades a l'edició, desenvolupament i 

promoció del llibre valencià, i tot això sense menyscabar la llengua utilitzada, però amb un 

tractament específic als impresos en valencià». 

 

A. Pel que fa als autors 

La Llei del Llibre 3/2002, de 13 de juny, en els articles 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4, diu: 

«4.1. La Generalitat, a través de la conselleria competent, promourà aquelles accions que 

tendesquen a sensibilitzar l’opinió pública a favor dels drets dels autors i que promouran la 

identificació i el rebuig de qualsevol iniciativa que en lesione els drets. 

4.2. La Generalitat, mitjançant la conselleria competent, articularà una política de promoció 

dels autors valencians. 

4.3. La Generalitat, mitjançant la conselleria competent, donarà suport a les associacions 

d’autors valencians en les iniciatives que potencien la seua activitat. 

4.4. Amb l’objecte de promoure l’ús del valencià, la Generalitat, a través de la conselleria 

competent en aquesta matèria, potenciarà els autors en aquesta llengua.» 

A1. Les dades sobre els autors 

Pel que respecta a la nòmina, mentre que es comptabilitzen més de 2.900 escriptores i 

escriptors amb noms i cognoms per a tot l’àmbit lingüístic4, se’n podrien comptabilitzar uns 

300 valencians, tot i que també és cert que en alguns casos ho són amb una única obra. Però, 

no hi ha cap cens actualitzat d’aquelles i aquells que desenvolupen la seua creació a la CV.5 És 

veritat que hi ha projectes des d’organismes que depenen de la Gencat6, concretament el 

programa Qui és qui? 7 i també del Clijcat8, però en aquest segon cas, únicament fa referència 

als autors que, de manera habitual, conreen la LIJ.  Les actuacions des de la CV, per tal de 

censar els autors, s’han quedat en bones intencions, incompletes o sense actualitzacions. Pel 

que respecta a l’associacionisme, únicament 64 autors valencians pertanyen a l’AELC9 . 

 

L’AELC ha realitzat un estudi sobre el grau de professionalització d’escriptors i escriptores.  Es 

dediquen exclusivament a l’escriptura un 6,8 % tot i que completen els seus ingressos amb 

altres dedicacions compatibles amb l’escriptura; el 34 % comparteixen professió amb 

l’educació, mestres, professorat de secundària i universitari; el 24,6 % són autònoms d’altres 

professions; un 21 % són ja jubilats; la resta pertanyen a professions diverses. 

                                                           
3 Dictamen de la ponència sobre el llibre i la lectura. CVC. 2003. 
4 http://www.andreusotorra.com/elsquatregats/arxiu/censautors.html 

5 Existeix, també, l’AELLV, organització que no segueix les Normes de Castelló. Hi ha censats uns 70 escriptors.  
6 Generalitat de Catalunya. 
7 http://www.lletrescatalanes.cat/programes/qui-es-qui 

8 http://www.clijcat.cat/diccionari/idioma.html 

9 Dades de 2007.  

http://www.andreusotorra.com/elsquatregats/arxiu/censautors.html
http://www.lletrescatalanes.cat/programes/qui-es-qui
http://www.clijcat.cat/diccionari/idioma.html
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Un aspecte curiós, però, d’aquest col·lectiu d’autors i autores escassament conegut i, menys 

encara, reconegut és que, en un bon percentatge, han estat traduïts i traduïdes a diverses 

llengües, el que podria evidenciar una qualitat mínimament contrastada. Però, es dóna el cas 

que, mentre que l’obra traduïda és coneguda fora de les fronteres lingüístiques, la versió 

original és, en molts casos, pràcticament desconeguda10 . 

 

Quant a la producció dels autors i autores valencians en llengua pròpia, no n’hi ha cap dada 

global. En tot cas, existeix un fullet informatiu de l’AELC11  que, des de fa uns anys, fa una 

relació bastant completa d’obres publicades en valencià. Per la qual cosa, les dades útils 

globals són aquelles que, des de l’Associació d’Editors del País Valencià, recullen els títols en 

totes les llengües de l’Estat. Pel que fa referència a l’any 2013, les dades apareixen a l’annex 

1. 

 

A2. La visió dels autors 

Als onze anys de la publicació de la Llei del Llibre, la situació dels autors i de les autores 

valencianes podria estar representada per aquestes manifestacions:12 

a. Heus ací la paradoxa: des d’aquell llunyà Segle d’Or no hi havia hagut tan gran producció de 

literatura en llengua pròpia, i no obstant això els escriptors valencians a penes tenim 

incidència pública. La nostra és, fet i fet, una literatura de «catacumbes», de cenacles 

minoritaris, de papers voluntaristes, que es promou bàsicament de boca a orella. És una 

literatura produïda des de la convicció més ascètica. Som, més per força que de grat, 

escriptors que hem de compaginar l’escriptura amb altres oficis.  

b. La queixa la reiterem sovint. El nostre clam, però, no és debades, no naix d’una percepció 

victimista de la realitat cultural. El tractament que rebem per part dels mitjans de 

comunicació, públics i privats, és d’absoluta marginalitat. I encara gràcies d’aquesta 

escadussera atenció. Tot i que la producció, en quantitat i en qualitat, de la nostra literatura és 

certament important. La literatura en llengua pròpia que ara es fa al País Valencià té decidida 

aspiració de «normalitat», malda per tenir escriptors professionals capaços d’oferir una 

literatura «homologable». Aquesta gosadia no compta amb el suport de la classe política 

valenciana, ni la d’ara ni la d’abans. 

c. Molt se n’ha parlat —i continua parlant-se—, de la invisibilitat dels autors valencians, i de la 

seua condició de doblement perifèrics. Vulguem o no, els autors valencians conreen literatura 

en una llengua minoritzada, i, alhora, són marginals dins del conjunt de l’àmbit lingüístic. 

Quant a la primera qüestió, la competència d’una literatura tan potent com la castellana és 

innegable. L’oferta és immensa, tant pel que fa a les obres escrites originalment en castellà 

com pel que fa a traduccions. A més, tot el mercat potencial de lectors en valencià ho és 

també del mercat en castellà. I encara cal afegir que el castellà copa el mercat, mentre que la 

producció en la nostra llengua només n’ocupa una part percentualment (molt) inferior. Per 

tant, la competència és asimètrica i clarament favorable a la literatura en castellà, de tal 

                                                           
10 Hi ha obres d’autors valencians en actiu traduïdes a castellà, basc, gallec, anglés, francés, italià, alemany, xinés, 
japonés, polonés, grec, portugués, txec, lituà i eslové. 
11 Notícia dels Autors Valencians. 
12 Les manifestacions dels autors, editors i llibreters apareixen sense autoria per diversos motius el més important dels 
quals és la quantitat i varietat d’opinions rebudes. Aquestes s’han agrupat en funció de coincidències i han estat vistes 
i corregides pels propis col·lectius. 
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manera que es pot considerar que la literatura en la nostra llengua té un mercat poc menys 

que subsidiari. Una subsidiaritat que només es podria véncer amb voluntat política. Una 

voluntat política que a hores d’ara sembla quimèrica. 

d. A grans trets, hi ha tres reaccions diverses per part de les autores i autors valencians. La 

primera és la resignació. A alguns els és suficient publicar per veure recompensat l’esforç. La 

segona opció condueix a una bel·ligerància furibunda contra tot i contra tots, amb un cert 

regust masoquista, que impedeix aprofitar les mínimes escletxes que deixen uns poders 

polítics intrínsecament hostils. Per últim, l’actitud híbrida: continuar produint sense renunciar a 

la reivindicació d’un status millor i més just. 

e. L’informe sobre la llengua i els escriptors valencians que va fer l’AELC denunciava el buit 

actual del poder administratiu envers la literatura en llengua pròpia. «Estem instal·lats en una 

societat que, si més no, ens esquiva, convivim amb uns mitjans de comunicació  que ens 

obvien i uns estaments de govern que no tenen per costum parlar en la nostra llengua, quan 

menys a llegir-la.»  

f. Tant de bo que pogueren organitzar-se itineraris de lectura i campanyes d’animació lectora 

com fan altres territoris. Deixaríem de ser, almenys un poc, totalment invisibles.13 

 

B. Pel que fa referència a les editorials 

La Llei del Llibre 3/2002, de 13 de juny, en els articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 i 5.8 

diu: 

«5.1. El Consell col·laborarà amb les associacions d’editors valencians en les actuacions que 

s’articulen entorn de l’activitat editorial. 

5.2. Amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià, la Generalitat, mitjançant la conselleria 

competent en aquesta matèria, potenciarà la producció editorial en aquesta llengua. Amb 

aquesta finalitat elaborarà una línia d’ajudes que tindran caràcter anual i es regularan 

mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria de cultura. 

5.3. La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de cultura i en 

col·laboració amb els departaments que ostenten les competències d’economia, indústria i 

comerç, donarà suport a aquelles iniciatives i activitats que potencien la producció editorial 

valenciana, considerada en el doble aspecte de bé cultural i bé industrial i econòmic. 

5.4. El Consell fomentarà mitjançant conveni la cooperació editorial entre institucions 

públiques i privades per a la publicació de llibres i d’altres suports editorials. 

5.5. El Consell donarà suport als cursos de formació i posada al dia, seminaris i fòrums de 

debat, amb l’objecte que els editors i editores valencians mantinguen un nivell professional 

adequat. 

5.6. El Consell col·laborarà amb els editors valencians mitjançant accions específiques 

adreçades a la promoció del llibre valencià, tant dins de la Comunitat Valenciana com fora. 

També donarà suport a les iniciatives que possibiliten mercats nous. 

5.7. La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de cultura, premiarà 

l’activitat editorial que supose una millora del llibre valencià, tant en l’aspecte material com en 

l’artístic i l’intel·lectual. 

                                                           
13 Caldria estudiar, també, la situació dels il·lustradors/il·lustradores.  
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5.8. La Generalitat promourà els processos d’I+D en l’edició del llibre valencià, especialment, 

en allò que es refereix al llibre educatiu, i adoptarà les mesures necessàries per contribuir al 

perfeccionament d’aquest procés i del seu producte.» 

 

B1. Les dades editorials14  

Es constata, com ja s’ha vist en la justificació inicial, una davallada quant a la quantitat de 

títols (-13,2%) i quant a la quantitat d’exemplars publicats d’un mateix títol (-18,3%). Annex 

2 

 

Constatacions: 

 Totes les editorials redueixen el nombre de publicacions i els seus tiratges. 

 El 85,2 % de l’edició de títols en català es produeix a les editorials de Catalunya i el 6,6 % a 

les de la Comunitat Valenciana. 

 Les subvencions a l’edició van sofrir una davallada al començament de la crisi de la qual no 

s’han recuperat. 

 La davallada de consum cultural és, a hores d’ara, molt forta i la indústria editorial 

valenciana ho pateix, especialment les editorials que publiquen en valencià. Aquesta situació 

provoca tancaments, EROs., fusions, activitats no relacionades amb l’edició de llibres... Tot i 

que també és veritat que n’apareixen d’altres, però a hores d’ara amb un recorregut incert.15 

Annex 3  

 Les edicions en valencià tenen escassa capacitat per a seduir amplis sectors de la nostra 

societat aspecte al qual cal afegir la fragilitat estructural de la llengua. 

 No s’ha aconseguit una estructura empresarial forta, capaç de resistir una mala conjuntura. 

No s’ha treballat amb sentit constructiu i amb la voluntat decidida d’aconseguir ser el tercer 

pol editorial. La responsabilitat política, igual que passa en altres sectors d’activitat, és 

enorme.  

 A València costa trobar llibres editats en llengua pròpia. 

 El Corte Inglés, La Casa del Libro o la Fnac, per posar-ne alguns exemples de grans 

superfícies, decideixen quins títols posen a les seues prestatgeries i taules de novetats seguint 

els criteris que marca la central de Madrid.  

 L’immobilisme es paga amb la invisibilitat: activitats culturals paral·leles, presentacions, 

venda directa… i xarxes socials. Aquestes comencen a deixar de ser un recurs més de la 

promoció per a passar a la categoria de necessitat. I encara més en un mercat com el del llibre 

en valencià, tan silenciós i mancat de plataformes on fer-se evident.  

 El llibre digital en català no triomfa del tot —encara—, i pel que fa al cas concret de les 

edicions valencianes, directament fracassa. Annex 4 

 

B2. La visió dels editors 

Als onze anys de la publicació de la Llei del Llibre, la situació dels editors i editores valencians, 

podria estar representada per aquestes manifestacions: 

                                                           
14 Les dades de la CV corresponen a l’AEPV. No consten les corresponents al Gremi d’Editors del País Valencià, que 
engloba 12 editorials valencianes. 
15 Sembra Llibres, La Rosella, Neopàtria, Reclam Editorial...  
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a. Des que l'any 2003 es va publicar la Llei del Llibre, s'han fet ben poques coses en favor 

d'aquest sector que suposa una indústria cultural important. Aquesta llei, aconsellava la 

redacció de plans integrals en suport del llibre i la lectura i en tot aquest temps, no se n'ha fet 

cap ni un. Afortunadament, sectorialment es fan moltes activitats, hi ha un fum de 

presentacions de llibres arreu del País Valencià, es promocionen els llibres a les biblioteques 

valencianes, hi ha associacions que organitzen bona cosa de propostes al voltant del llibre. 

Però això no és el Pla del Llibre que s'hauria d'haver redactat després de la Llei del Llibre. 

b. A més de la competència del castellà, tenim el problema de la fragmentació d’un mercat que 

hauria de ser global. Catalans, valencians i balears fan la guerra pel seu compte. Per més que 

(algunes) editorials intenten abastar tot el territori, els problemes de distribució són evidents, i 

sembla que insalvables. Si tenim en compte de nou la voluntat política (factor fonamental), 

trobarem que és laxa, inexistent o obertament hostil, depenent del costat de les fronteres 

administratives on ens posem. I també ací hi ha asimetria: les produccions catalanes (del 

Principat) arriben amb certa regularitat a les llibreries valencianes i de les illes, però el camí 

invers és molt més complicat. 

c. Una editorial és molt més que una indústria; una editorial aporta valor afegit al fet de fer 

llibres i de difondre'ls. Hi ha però un denominador comú en tots els editors. Són gent que creu 

en aquest país que s'ha de millorar, que ha de tenir uns nivells culturals i de progrés superiors 

als que ara té...  

 

C. Pel que fa referència als llibreters 

La Llei del Llibre 3/2002, de 13 de juny, en els articles 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 i 7.8 

diu: 

«7.1. El Consell, mitjançant les campanyes adequades, promourà la imatge de la llibreria com 

a punt essencial de venda de llibres, i també com a agent cultural actiu indispensable perquè a 

la indústria del llibre en mantinga la pluralitat i la creativitat. 

7.2. La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de cultura, procurarà a les 

llibreries valencianes la informació suficient sobre les novetats del llibre valencià, així com 

sobre les empreses distribuïdores. 

7.3. El Consell fomentarà la relació adequada entre les biblioteques i les llibreries valencianes 

amb el fi de garantir que el llibre tinga un difusió convenient i equilibrada en tot el territori 

valencià. 

7.4. El Consell, mitjançant convocatòries anuals d’ajudes, donarà suport a aquelles iniciatives 

de les associacions de llibrers que possibiliten l’organització de fires del llibre. 

7.5. El Consell promourà la implantació i el desenvolupament dels suports electrònics, 

informàtics i telemàtics en les relacions comercials del sector de les llibreries. 

7.6. El Consell donarà suport als cursos de formació i posada al dia, seminaris i fòrums de 

debat, per tal que els llibreters i les llibreteres valencians mantinguen un nivell professional 

adequat. 

7.7. El Consell impulsarà la col·laboració amb les biblioteques públiques i les llibreries, agents 

culturals actius, per desenvolupar programes i campanyes de promoció de la lectura en els 

àmbits de l’activitat que hi correspon. Amb aquesta finalitat, elaborarà una línia d’ajudes que 

tindran caràcter anual i es regularan mitjançant una ordre de la conselleria competent en 

matèria de cultura. 
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7.8. El Consell de la Generalitat donarà suport a les llibreries en l’elaboració del material de 

promoció i les campanyes publicitàries que tinguen com a protagonista específic el llibre i la 

promoció cultural de la llibreria. » 

 

C1. Les dades de les llibreries 

Les dades relacionades amb les llibreries corresponen al col·lectiu que forma part del Gremi de 

Llibrers de València (un 68,6 % declaren ser membres de CEGAL), constituït  

actualment per 84 empreses que exerceixen legalment i de manera regular, prioritària i 

continuada, l’activitat comercial de venda de llibres en tot l'àmbit autonòmic.16  

 

Constatacions 

 Les vendes en 2013 destinades al mercat interior estan al mateix nivell que en 2010. Annex 

5 

 Les dades de correlació entre població i vendes a la Comunitat Valenciana indiquen una 

diferència negativa del 2,2, és a dir, hi ha més població que vendes (10,9 front a 8,7). Annex 

6 

 En la davallada de vendes respecte al 2011 ( 9,1) participen les editorials, disposades a 

exercir de llibreter per tal d'ampliar el seu marge de benefici o, almenys, intentar salvar part 

del negoci. 

 Els tractes directes amb les editorials per a estalviar-se uns euros en l'adquisició anual dels 

llibres és ja un costum. Uns euros que, en el millor dels casos, corresponen al marge que 

obtindria la llibreria. Un comerç que, a diferència de les Ampes, paga els seus impostos, crea o 

manté llocs de treball i ha de patir una competència deslleial tolerada, quan no directament 

emparada, pels poders públics. 

 La mateixa Conselleria d'Educació anima el reciclatge de llibres. 

 No hi ha uniformitat de moviment en contra del llibre reciclat o socialitzat com pot haver-lo 

en altres territoris. És el cas de l’APE17 , autors en perill d’extinció.  

 En la desraó de la venda deixant de costat les llibreries, les editorials compten amb dos 

aliats: les associacions de pares d'alumnes (Ampes) i les administracions públiques. 

 

C2. La visió dels llibreters 

Als onze anys de la publicació de la Llei del Llibre, la situació dels llibreters valencians podria 

estar representada per aquestes manifestacions: 

a. Si es reivindica reivindiquem una educació pública, gratuïta i de qualitat, per seguir el 

popular eslògan, el llibre no pot ser l'adversari a batre, ni la llibreria l'enemic a neutralitzar. 

Tan desproporcionat i inusual resulta un banc de llibres, com un de motxilles, o de tabletes, 

portàtils, calçat esportiu i moda estudiantil. No ho veuen, o no ho volen veure? N'hi ha prou, 

d'incongruències. Poden disparar contra les llibreries, però que no insulten la intel·ligència. 

Que no pretenguen ocultar amb el preu del llibre l'absència de polítiques i dotacions 

                                                           
16 Dades del Gremi de Llibrers de València. http://www.gremidellibrers.com/ 

17 113 autores i autores han recolzat la iniciativa, que ha acabat en el Parlament de Catalunya. Ara mateix l’APE té el 
recolzament de tots els grups parlamentaris. D’aquests 113, únicament 10 són valencians. Pel que respecta a la CV,  
el recolzament d’autors i autores ha estat curt; però el de les editorials, llibreters ni distribuïdors valencians ha estat 
nul. 

http://www.gremidellibrers.com/
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pressupostàries que faciliten la seua adquisició en les llibreries, en lloc d'habilitar rutes 

corsàries i deslleials. 

b. Les llibreries mai han sol·licitat un rescat com el que tan generosament s'ha produït en la 

banca. Però mai imaginaven que l'activitat de vendre llibres, a més de la dinamització cultural, 

la professionalitat i altres valors que mereixen atenció a part, obririen tants fronts ni 

suscitarien tants interessos obstinats en la seua extinció. De debò s’ho han pensat bé? 

c. També certs partits polítics de tot l'espectre ideològic, que són capaços d'exhibir un 

llenguatge reivindicatiu en elevades tribunes, però es tornen incapaços de sostenir-lo en 

l'àmbit més pròxim per a evitar suposades pèrdues de popularitat, o bé per a escapar del 

fangar demagògic que substitueix a la racionalitat i el debat al nivell del veïnatge. O dels seus 

propis militants enquadrats en les Ampes. En el cas d'aquestes, els abusos s'han convertit en 

costum i, pel que sembla, en llei. 

d. No es tracta doncs de crisi, sinó de setge. Les llibreries, els llibreters i llibreteres, i els 

treballadors que s’ocupen en aquesta activitat, fa temps que pateixen la crisi. La que es deriva 

de les conjuntures econòmiques i les altres, les pitjors, motivades per pràctiques deslleials, 

incompliments legislatius i, en conjunt, mals hàbits institucionalitzats que han aconseguit un 

punt insuportable. S’hi pot acceptar que, en una societat on la desregularització i la impunitat 

es moguen a pler, aquelles peces més febles de la cadena productiva estiguen condemnades a 

l’extinció. 

 

D. Pel que fa referència a les distribuïdores  

La Llei del Llibre 3/2002, de 13 de juny, en els articles 6.1, 6.2 i 6.3: 

«6.1.El Consell donarà suport a aquelles iniciatives de les distribuïdores que propicien una 

millor organització professional i una coordinació més fluïda entre els editors i els llibrers. 

6.2. El Consell donarà suport als cursos de formació i posada al dia, seminaris i fòrums de 

debat, per tal que els distribuïdors i les distribuïdores valencians mantinguen un nivell 

professional adequat. 

6.3. En la mesura que beneficie la difusió del llibre valencià, tant a la Comunitat Valenciana 

com fora d’ella, el Consell afavorirà l’organització i l’activitat de les distribuïdores valencianes». 

D1. Les dades dels distribuïdors i de les distribuïdores 

No hi ha dades directament relacionades amb les distribuïdores valencianes.  

Hi ha una vintena de distribuïdors associats a FANDE (Federació d’Associacions Nacionals de 

Distribuïdors d’Edicions). 

Les dades sobre vendes de llibre corresponen a l’any 2011 i pertanyen a tot l’Estat. Diu 

l’informe: 

«D’acord amb el XVII Estudi de Perfil del Sector de la Distribució de Llibres i Publicacions 

Periòdiques, publicat per FANDE amb la col·laboració del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, 

la facturació obtinguda per les empreses distribuïdores de llibres a Espanya va descendir en 

2011 un 3,8 %, situant-se en 1.602,34 milions de euros.  

Aquest retrocés supera el de l’any anterior (1,9 %) i constitueix el major descens registrat en 

els últims tres anys. La baixada es produeix com a conseqüència del descens de facturació en 

la facturació per llibres classificats com d’altres matèries (deixant de banda els llibres de text) 

(-8,7 %) i altres productes (-21,4 %).  
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D2. La visió dels distribuïdors 

 Consten les mateixes queixes dels llibreters quant a la competència deslleial dels editors, 

Ampes i l’Administració. 18 

 

E. Visió dels escriptors sobre l’impacte dels canvis tecnològics en l’activitat 

escriptora  

Els membres de l’AELC consideren que els avenços tecnològics tindran un impacte desigual 

sobre el món literari en els pròxims deu anys, amb canvis positius i d’altres negatius. En 

l’aspecte positiu, la gran majoria d’escriptors són de l’opinió que, al llarg de la dècada vinent, 

les tecnologies de la informació i internet permetran un accés més directe del creador al seu 

públic, sense intermediaris. A més, un gran nombre de professionals veuen plausible que les 

noves tecnologies puguen tenir un impacte positiu tant per facilitar la col·laboració a distància 

de creadors, com per oferir noves possibilitats en la creació assistida d’obres literàries. 

Alhora, està molt generalitzat el pessimisme respecte al fet que la pirateria continue sent un 

mal estès en el món de les indústries culturals, i que la creació es veurà aturada o fins i tot 

reduïda. 

Si analitzem aquestes dades en funció dels resultats obtinguts en l’estudi del 2007, podem 

detectar una sèrie de fluctuacions que val la pena comentar. 

– El percentatge de membres de l’AELC que veuen probable que hi haja més producció 

en llengua catalana en un futur pròxim, ha disminuït de manera força espectacular: 

d’un 77% el 2007 a només un 46% el 2014. 

– Pel que fa a la necessitat que la pressió dels autors ature l’expansió de la pirateria veiem 

que, mentre que al 2007 només un 15% ho creia desitjable, en l’actualitat una àmplia majoria 

(el 71%) ho creu adequat. 

– D’altra banda, en el període 2007-2014 la proporció de socis que creu probable que 

en els pròxims anys la diversitat lingüística de les nostres societats s’incrementi, ha baixat al 

voltant d’uns vint punts, i augmenten en una proporció similar els qui veuen 

plausible que el llibre en paper i certes especialitats del món editorial es veuran abocats 

a la desaparició.19 

 

F. La visió de CEDRO sobre la pirateria i el respecte a la propietat intel·lectual 

(segons Javier Díaz de Olarte, cap del Departament Jurídic de CEDRO.)20 

* El sector del llibre s’ha vist afectat per la pirateria després de la música i el cinema. 

* Segons els informes de què disposa, el 51% dels internautes pirategen llibres. 

* Els internautes que pirategen ho fan: 

 *Perquè creuen que no han de pagar si poden accedir de manera gratuïta. *Perquè no 

és il·lícit ni censurable. 

 *Perquè no hi ha cap conseqüència econòmica. 

 *Perquè els agrada transgredir. 

                                                           
18  Va ser una distribuïdora valenciana qui va muntar una estructura de vendes massiva en centres privats i 
concertats. Després, també en públics. Aquesta situació és única, de manera que en la resta de CC.AA. no arriba ni de 
lluny a les xifres de la nostra. 
19 «Escriure en català:estat de la professionalització Els efectes de la crisi econòmica sobre el col·lectiu d’escriptors.» 
Resum de les conclusions. 2014. http://www.escriptors.cat/files/estudi-professionalitzacio-escriure-catala-aelc-
2014.pdf 
20 Les visions F, G, H, I són conseqüència de la Taula Redona celebrada a la seu del CVC el dia 9 de febrer de 2015. 
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* A partir de 2013 ha augment l’índex de pirateria sobre els llibres. 

Solucions? 

 Oferta legal (hi ha escassesa de comerç digital.) 

 Campanyes de conscienciació a partir dels àmbits educatius. 

 Mesures repressives. A hores d’ara les mesures administratives són ineficaces.  

 Reforma del codi penal. 

 

G. La visió dels llibrers sobre l’edició i la venda del llibre digital (segons Salvador 

Vives, director de l’editorial Tirant lo Blanc.) 

* Els llibres digitals es venen a través de webs de les pròpies editorials convencionals, a través 

de les plataformes digitals i a través de les llibreries virtuals. 

* Són les plataformes digitals els venedors dels productes a les llibreries digitals. 

* No hi ha dades exactes sobre vendes; però en tot cas se suposa que el percentatge està al 

voltant del 4% del total de les vendes de llibres. Tot i això el consum és molt superior perquè 

l’ús real està per damunt de les vendes teòriques. 

*Els editors s’han vist obligats a fer grans inversions de cara al llibre digital que no han pagat 

la pena.  

* Hi ha una tendència a la baixa quan a l’edició de llibres convencionals en format digital. 

* Les llibreries especialitzades editen material electrònic com a valor afegit a la venda del llibre 

en format paper. 

* Les administracions han de ser conscients del potencial econòmic que pot tindre la indústria 

del llibre. 

Hi ha projectes interessants? 

  Plataformes de préstec bibliotecari. 

  Biblioteques especialitzades que digitalitzen continguts o complements del material en 

paper. És a dir, combinar la manera clàssica amb les noves tecnologies. 

 

H. La visió del llibrer sobre la llibreria tradicional i les noves tecnologies ( segons 

Ignacio Larraz, vicepresident del Gremi de Llibrers.) 

* Els llibreters tenen molts dubtes a l’hora de valorar l’impacte del llibre digital. 

* Què es va a digitalitzar? L’assaig, la novel·la convencional, els llibres juvenils? Segurament, 

les dificultats de digitalització seran més grans en els llibres infantils i en els àlbums. 

*Quin percentatge de lectors hi ha que utilitzen els recursos digitals? No ho saben. Però, 

potser estiga entre entre el 3 i el 5%. Cal aclarir que l´ús abasta molt més percentatge. 

* El llibre digital ha vingut per quedar-se però no es pot saber l’índex de creixement perquè no 

hi ha dades. 

* Tot i això, les llibreries tradicionals mantenen l’esperit de la recomanació i encara confien en 

ser competitius. 

* Les llibreries, a més d’utilitzar les xarxes socials per a promocionar-se, han de convertir-se 

en centre de cultura: presentacions de llibres, contacontes, centres de clubs de lectura. 

* Les llibreries necessiten de l’administració pública i aquesta ha d’entendre que la llibreria és 

un centre cultural i no un únicament un espai comercial. 

* Els llibrers han de treballar de manera conjunta amb els editors i els autors. 
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I. La visió dels editors sobre l’edició valenciana i el repte digital ( segons Manel JM 

Romero, secretari tècnic de l’AEPV.) 

*La visió des dels editors en valencià és de coma profund. 

*Curiosament, van ser els editors els primers a posar-se al dia quant a la programàtica i al 

procés de pre-edició. 

* El problema es planteja a l’hora de digitalitzar el producte final. Només aquells editors 

especialitzats poden accedir amb alguna garantia a aquest procés. 

* L’edició digital del producte final en valencià ha estat un fracàs total.  

 Per què? 

   No hi ha quantitat suficient de lectors en valencià. 

   L’escassa demanda s’orienta cap al consum pirata. 

 Possibles solucions. 

   Préstecs digitals seguint el model Ebiblio. 

   Crear una plataforma pública suficientment potent que digitalitze el material en 

valencià. 

   Desenvolupar polítiques de recuperació de lectors a través, per exemple, de les 

fundacions, per exemple, a través de FULL, Fundació pel Llibre i la Lectura. 

   Propostes globals per a promocionar la lectura. És a dir un Pla pel Llibre i la Lectura 

que, fins ara, no s’ha concretat. 

  Ajudes públiques (fet i fet, hi ha un pressupost de 100.000 euros destinat a la 

digitalització.) 

  

ALTRES DOCUMENT RELACIONATS AMB EL TEMA 

● La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 4/1983, de 23 de novembre 

«Article 25.1. El Consell de la Generalitat Valenciana vetlarà perquè el valencià tinga una 

adequada presència a les emissores de ràdio i televisió i altres mitjans de comunicació 

gestionats per la Generalitat Valenciana, o sobre els quals aquesta Llei tinga competència, 

d’acord amb el que disposa la present Llei. 

Article 25.4. La Generalitat Valenciana recolzarà quantes accions vagen encaminades a l’edició, 

desenvolupament i promoció del llibre valencià, i tot això sense menyscabar la llengua 

utilitzada, però amb un tractament específic als impresos en valencià». 

 

● Acord núm. 5/2011, de 28 de gener, pel qual s’aprova la Declaració de l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua sobre el valencià en el sistema educatiu. 

«d) Satisfer, no només la demanda d’ensenyament de valencià i en valencià en tot el sistema 

educatiu, sinó adoptar i incentivar totes aquelles iniciatives que servisquen per a fer real el 

principi de la igualtat lingüística, tant en l’àmbit estrictament docent com en el comunicatiu a 

tots els nivells.  

g) Recomanar, en especial als responsables de les institucions públiques, que adopten una 

actitud exemplar quant a l’ús oral i escrit del valencià, «la llengua pròpia de la Comunitat 

Valenciana» segons figura en l’Estatut d’Autonomia (art. 6.1)».  
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● Recomanacions del dictamen de la ponència sobre el llibre i la lectura, aprovat pel 

Ple del Consell Valencià de Cultura de 31 de gener de 2003 

«Pel que fa a la situació del llibre i dels hàbits lectors a la Comunitat Valenciana,fem les 

recomanacions següents a les administracions públiques i a la resta d’agents implicats: 

a) Realitzar un estudi integral i en profunditat que analitze, d’una banda, la realitat del món 

del llibre en els seus aspectes industrials, i d’una altra, la lectura, tant en l’àmbit docent com 

en el sociocultural.  

b) Dissenyar una campanya de sensibilització lectora en la qual, a més d’aprofitar les 

iniciatives del govern central i d’alguns governs autonòmics que ja s’han preocupat pel tema, 

participen representants de tots els sectors implicats en la lectura i en el llibre, des dels 

escriptors fins als llibreters.  

c) Convertir les biblioteques en autèntics centres socials d’irradiació cultural, proveint-les de 

mitjans materials i tecnològics, i fer dels bibliotecaris, fonamentalment (mitjançant la seua 

professionalització i la promoció tècnica) vertaders promotors en qualsevol dels suports. 

Potenciar les biblioteques de barri i garantir la presència de les editorials i dels autors 

valencians a les biblioteques públiques; i aprofitar i promoure les biblioteques escolars, fins i 

tot fora de l’horari escolar, com a centres lectors. Establir xarxes de biblioteques per afavorir el 

préstec a ciutadans de diferents edats i llocs.  

d) Promocionar el valencià com a llengua literària no solament amb ajudes i suports a tots els 

nivells sinó propiciant també traduccions de les grans obres de la literatura universal i 

afavorint la presència d’autors valencians en altres llengües.  

e) Contribuir a la difusió de la producció editorial valenciana en els mitjans de comunicació tant 

de titularitat pública com privada.  

f) Propiciar una formació lectora i literària coherent en els diferents nivells d’ensenyament, no 

reduint els coneixements literaris a simples memoritzacions de noms, dades o títols sinó 

introduint el lector jove en la valoració del llibre, en el plaer de llegir i en el gust d’escriure.  

g) Aprofitar les noves tecnologies, presentant-les com una altra manera d’acostament a la 

lectura i no com una competència pèrfida del llibre tradicional.  

h) Fomentar l’associacionisme en el món del llibre en qualsevol dels seus sectors: autors, 

editors, llibrers, bibliòfils, lectors, distribuïdors, etc., contribuint així a una major 

professionalització.  

i) Fomentar campanyes de formació de pares i mares per desenvolupar el gust per la lectura 

en els infants i ajudar-los a esdevenir lectors.  

j) Buscar fórmules i incentivar la formació inicial i permanent del professorat en l’àmbit de la 

literatura infantil.  

 

Des del Consell Valencià de Cultura desitjaríem que les administracions públiques foren 

conscients que un món sense llibres és un món mancat de llibertat i, per tant, que propicien 

totes aquelles accions i actuacions que persegueixen la difusió i el foment de la lectura com un 

dels elements necessaris per a aconseguir una societat més justa, democràtica i lliure. 

Finalment, que facen del foment de la lectura un objectiu permanent». 
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● Conclusions del Consell Valencià de Cultura sobre la promoció dels escriptors 

valencians. Informe aprovat en el Ple de 30 de gener de 2006 

«Constatant l’escàs o nul coneixement que fora de la Comunitat Valenciana es té dels 

escriptors valencians, insistim en la necessitat una promoció dels mateixos, en ambdós 

idiomes i en tots els gèneres.  

Per a això considerem que seria necessari treballar en els punts següents:  

1) Necessitat de la promoció dels autors valencians, independentment de la llengua en què 

s'expressen, posant l'èmfasi en els creadors i no necessàriament en les editorials valencianes 

(atés que la problemàtica d'aquestes és diferent i ha de ser tractada específicament).  

2) Creació d'un Centre Valencià de les Lletres que ajude els autors valencians, els promocione i 

fomente la seua activitat literària, amb la menor burocràcia possible.  

3) Necessitat d’elaborar una agenda cultural d'intercanvi entre els escriptors valencians i els 

d'altres comunitats. I potenciar el seu coneixement fora d'Espanya, a través de la xarxa 

d'Instituts Cervantes o la cooperació cultural amb Hispanoamèrica.  

4) Recuperar iniciatives per a incentivar a l'autor valencià (beques,ajudes a la creació, 

premis…)  

5) Estudiar la possibilitat de fer pactes amb les editorials importants, per a coproduir llibres 

d'autors valencians. 

6) Crear un web que presente un catàleg bibliogràfic de tots els autors valencians al llarg de la 

història, en tots els llengües i gèneres,  i fins al present.  

8) Actualitzar els llibres que vagen publicant els autors valencians, incorporant-los al web 

anteriorment citat. 

9) Plantejar de forma seriosa i planejada un gran esforç de difusió dels autors valencians que 

implique als mitjans de comunicació, amb campanyes publicitàries, espais culturals en premsa, 

ràdio, televisió…, la realització de visites d'autors a centres d'ensenyament, centres culturals, 

biblioteques…, l'edició de materials didàctics i audiovisuals que servisquen de suport a tot tipus 

d'activitats. Els joves, la ciutadania en general, ha de conéixer els escriptors com a sers 

pròxims, vius, personatges atraients a imitar, generant-se així un interés i valoració per 

l'activitat intel·lectual, la lectura i un orgull per a la cultura pròpia.  

10) La labor editora hauria de poder acollir-se a totes els ajudes de promoció i difusió en la 

seua doble clau cultural i econòmica, que es desenvoluparen en la Conselleria de Cultura i 

Educació, i en la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.   

11) Convindria donar un contingut real al “Dia del Llibre Valencià”, 20 de novembre, aprovat 

per les Corts i el Govern Valencià».21  

 

● Conclusions de la Comissió Jurídica sobre l’Ensenyament en Valencià en els nivells 

educatius no universitaris. Text aprovat pel Ple del Consell el dia 28 de juliol de 

2014. 

«7. Des del Consell Valencià de Cultura demanem a la Generalitat Valenciana que done un nou 

impuls global i sostingut al valencià atorgant-li la protecció que la llei li reserva en 

l’ensenyament i en altres àmbits socials, que reivindique el valencià com un valor positiu i 

                                                           
21  I també en el Ple de 30 d’abril de 2007 al monestir de Santa Maria de la Valldigna Informe sobre els escriptors 
valencians i el mercat del llibre. 
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desitjable per a tota la població, i que tinga per objectiu fer del valencià una llengua de prestigi 

i d’ús en tots els àmbits de comunicació i de relació de la societat valenciana». 

 

CONCLUSIONS 

 Continua i s’agreuja la invisibilitat dels escriptors en llengua pròpia: els escassos mitjans de 

comunicació obvien els autors valencians. 

 Els autors i autores valencians no tenen massa consciència associativa. Es mouen entre la 

indiferència, l’escepticisme i la bel·ligerància envers uns poders polítics que considera 

intrínsecament hostils. 

 La producció de llibres en valencià baixa de manera permanent. En 2013, un 13, 2 %. A això 

cal sumar l’eliminació continuada de premis literaris patrocinats per ajuntaments, 

mancomunitats i d’altres institucions, el que comporta la pèrdua d’edició de les possibles obres 

premiades.22 

 Les grans superfícies comercials obvien els llibres en valencià i es mouen en funció del que 

marquen les centrals de Madrid. 

 Les campanyes de promoció del llibre en valencià estan organitzades des de associacions i/o 

fundacions no públiques. 

 Els estaments de govern no acostumem a parlar en valencià i menys encara a llegir-lo.  

 Les subvencions a l’edició van sofrir una davallada al començament de la crisi de la qual no 

s’han recuperat. 

 Les edicions en valencià tenen escassa capacitat per a seduir amplis sectors de la nostra 

societat aspecte al qual cal afegir la fragilitat estructural de la llengua. 

 La literatura en valencià depén en molta mesura de la prescripció que es fa als centres 

educatius, i això implica lligar llegir en valencià al procés educatiu, cosa que és contraproduent 

per a la promoció lectora si únicament es fa servir el canal escolar. 

 Com a conseqüència de la crisi i de la falta de recolzament institucional, existeix un conflicte 

d’interessos entre les editorials, les llibreries, els distribuïdors, les Ampes i l’Administració per 

la venda de llibres. 

 Els llibreters se senten assetjats per la crisi, per les pràctiques deslleials i pels incompliments 

legislatius. 

 La major part de les recomanacions, acords i conclusions dels organismes públics (CVC i 

AVL), continuen sent vàlides i estan lluny d’acomplir-se. 

 El sector del llibre, en general, s’ha vist afectat per la pirateria després de la música i el 

cinema. Tot i això, segons els informes de què es disposa, el 51% dels internautes pirategen 

llibres. 

 El llibre digital, des del punt de vista del negoci editorial, no triomfa —encara—, i pel que fa 

al cas concret dels llibres en valencià, directament fracassa.23 

 

 

 

                                                           
22 Caldria valorar també la dotació econòmica dels premis, considerats en les bases de convocatòria, quasi de manera 
general, com a drets d’autor.   
23 L'impacte del llibre digital per a tot l’Estat representa el 3 % de la facturació. Això quant a les descàrregues 
controlades. No hi ha dades sobre les descàrregues pirates, per raons òbvies. Els projectes com Edicat no acaben 
d’arrancar i això que engloba 57 editorials, la major part radicades a Catalunya.  
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Propostes 

A. Dissenyar i posar en pràctica un veritable Pla pel Llibre i la Lectura24 que puga fer front als 

greus problemes detectats. Accions ben concretes que haurien de formar part d’aquest futur 

pla de foment del llibre i la lectura:25 

a1. Dissenyar actuacions efectives de suport a les llibreries per a evitar la seua desaparició i 

per a que es convertisquen en agents dinamitzadors de la cultura del barri o del poble 

a2. Incentivar la compra de llibres, i de cultura en general. Es pot fer si es volen posar mitjans. 

Iniciatives com el bono cultura del país basc o la desgravació per la compra de llibres que es 

va a introduir a Itàlia i s’està plantejant posar en pràctica a Andalusia són algunes de les 

moltes mesures concretes i de resultat contrastat que es poden fer si hi ha voluntat política. 

a3. Acarar seriosament el repte de crear una societat lectora adulta que llisca en la nostra 

llengua. Cal prestigiar la llengua pròpia dels valencians i caldrà incentivar la presència del llibre 

en valencià als punts de venda i la tasca editora. 

a4. Recuperar el prestigi social del llibre que s’ha tingut tradicionalment i que ha entrat en crisi 

en els darrers anys. En aquest sentit l’elaboració i posada en funcionament de plans municipals 

per la lectura poden actuar de dinamitzadors dels espais del llibre i contribuir a donar-los 

prestigi. 

a5. Superar la invisibilitat en la que es troben els nostres escriptors i els nostres llibres.  

B. Possibilitar la creació d'un Centre Valencià de les Lletres que ajude els autors valencians, els 

promocione i fomente la seua activitat literària, amb la menor burocràcia possible. 26 

C. Elaborar una agenda cultural d'intercanvi entre els escriptors valencians i els d'altres 

comunitats, i igualment potenciar el seu coneixement fora d'Espanya, a través de la xarxa 

d'Instituts Cervantes o la cooperació cultural amb Hispanoamèrica.  

D. Recuperar iniciatives per a incentivar a l'autor valencià (beques,ajudes a la creació, 

premis…)  

E. Crear un web que presente un catàleg bibliogràfic de tots els autors valencians al llarg de la 

història, en tots els llengües i gèneres,  i fins al present27.  

F. Actualitzar les publicacions i els autors /es al web esmentat. 

G. Aprofitar les noves tecnologies, presentant-les com una altra manera d’acostament a la 

lectura i no com una competència pèrfida del llibre tradicional.  

H. Implicar a les institucions públiques i privades per tal de promocionar campanyes de 

conscienciació en contra de la pirateria informàtica a partir dels àmbits educatius. 

I. Desenvolupar polítiques de recuperació de lectors a través de les distintes fundacions 

existents. 

J) Buscar fórmules i incentivar la formació inicial i permanent del professorat en l’àmbit de la 

literatura infantil i juvenil.  

                                                           
24 A la C. Valenciana mai no s’ha un pla integral de foment del llibre i la lectura. Hi ha un possible model presentat per 
la Fundació FULL el 24 de març de 2015 i, a Catalunya, el Pla Nacional de Lectura (2012-2016), publicat el 19 de 
desembre de 2011. 
25L’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana té com a objectiu el foment 
de la lectura a l’aula. Cada centre, a hores d’ara, intenta aplicar el seu propi pla en funció de les seues disponibilitats 
materials i humanes.  
 
26 La proposta em forma d’informe ha estat presentada i aprovada pel ple del CVC del dia 30 de març de 2015. No 
estaria de sobres que la Biblioteca Valenciana acomplira els objectius presentats en la proposta citada mentre es 
decideix l’oportunitat o no d’aquest Centre Valencià de les Lletres.  
27 Hi ha webs, possiblement incompletes, que intenten catalogar els autors i les obres. És el cas del web de l’AEPV i del 
CLIJCAT, tot i que aquest està dedicat en exclusiva a la LIJ.  

http://www.bromera.com/pla-lector/pdf/Comunidad_Valenciana.pdf
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K) Constitució d’un Observatori de la Lectura i del Llibre, que tinga com a  objectiu l’anàlisi 

permanent de la situació del llibre i la lectura a la C.V.28 

L. Creació d’espais públics de lectura o racons dels lectors, preferiblement en jardins o en les 

proximitats de col·legis o universitats. Aquests espais no haurien de ser, necessàriament, de 

nova construcció. Tan sols caldria posar-los el nom o condicionar espais o racons ja 

preexistents. Independentment  de l’ús o la freqüència d’utilització, la implantació d’aquests 

tipus d’espai serviria per recuperar el prestigi de la lectura i contribuiria a l’estima pública. 

M. Promocionar el valencià com a llengua literària no solament amb ajudes i suports a tots els 

nivells sinó propiciant també traduccions de les grans obres de la literatura universal i 

afavorint la presència d’autors valencians en altres llengües.  

N) Contribuir a la difusió de la producció editorial valenciana en els mitjans de comunicació 

tant de titularitat pública com privada.  

O) Propiciar una formació lectora i literària coherent en els diferents nivells d’ensenyament, no 

reduint els coneixements literaris a simples memoritzacions de noms, dades o títols sinó 

introduint el lector jove en la valoració del llibre, en el plaer de llegir i en el gust d’escriure.  

 

Aquest informe es traslladarà a la Conselleria d’Educació,Cultura i Esport, a la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies, a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a Escola Valencia, 

a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), a l’Associació d’Editors del País 

Valencià, al Gremi de Llibrers i als compareixents en la Taula Redona del dia 9 de febrer de 

2015. 

                                                           
28  La proposta A) és una aportació de la Fundació FULL. Les propostes B) i K) corresponen a l’informe de la Comissió 
Jurídica del CVC aprovat el dia 30 de març de 2015. Les propostes C), D), E), F), G), H), I), J), M), N), O) corresponen 
a diversos organismes i institucions, Fundació Bromera, CVC, Fundació FULL, AELC, Gremi de Llibrers. La proposta L) 
correspon a l’escrit «Propuesta de creación de un espacio público de la lectura o rincón del lector», presentat per 
Conseller Vicente Muñoz Puelles en abril de 2011. 
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Annex 1 

Taula 83. Títols editats per matèries en les distintes llengües segons gremi (en absoluts) 

 

Gremis 

Total 

Tots els 

gremis 

AELLC 

i GEC 
GEE AGE AEPV 

Total 

àmbit 

català-

valencià 
Absoluts 

Castellà 

i altres 
Català Eusquera Gallec 

Català/ 

valencià 

TOTAL 76.434 63.881 9.452 1.090 1.306 705 10.157 

Literatura 13.071 10.655 1.810 166 367 74 1.884 

Novela 9.773 8.227 1.164 127 215 40 1.204 

Poesía, teatro 812 517 213 12 51 19 233 

Otros literatura 2.486 1.910 433 28 101 15 447 

Infantil y juvenil 13.899 10.595 2.256 330 399 319 2.576 

Texto no universitario 15.529 11.915 2.611 468 354 181 2.792 

Educación infantil 3.081 2.526 379 79 73 24 403 

Educación primaria 5.249 3.898 994 163 144 50 1.044 

E.S.O. 3.335 2.449 618 124 81 63 680 

Bachillerato 667 523 99 15 17 12 111 

F.P. 313 291 16 1 4 2 17 

Libros y materiales 

complementarios 2.884 2.227 506 85 35 30 536 

Científico  técnico y 

universitario 4.820 4.661 135 14 4 7 142 

Total Ciencias sociales y 

Humanidades 13.116 11.928 1.002 50 70 67 1.068 

Ciencias sociales y 

Humanidades 7.388 6.523 711 41 57 56 767 

Derecho y ciencias 

económicas 3.472 3.292 152 6 12 10 162 

Religión 2.256 2.114 139 3 0 0 139 

Libros prácticos 5.234 4.671 515 13 12 23 538 

Divulgación general 4.954 3.915 934 18 57 30 964 

Diccionarios y 

enciclopedias 652 577 49 10 14 2 51 

Cómics 2.448 2.373 65 2 5 2 68 

Otros 2.711 2.592 75 19 25 0 75 

 

Dades facilitades per l’AEPV.
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Annex 2 

Taula 73. Títols i exemplars editats i tiratge mitjà (segons gremi) 

TÍTOLS 2011 2012 2013 Variació 

interanual 

2013-

2012  Absoluts % Absoluts % Absoluts % 

TOTAL 83.258 100,0 79.175 100,0 76.434 100,0 -3,5 

Madrid 35.143 42,2 35.884 45,3 33.492 43,8 -6,7 

Cataluña 33.970 40,8 31.759 40,1 33.446 43,8 5,3 

Euskadi 2.671 3,2 2.676 3,4 2.448 3,2 -8,5 

Andalucía 5.546 6,7 3.377 4,3 2.277 3,0 -32,6 

Galicia 2.156 2,6 1.888 2,4 1.682 2,2 -10,9 

Valencia 2.554 3,1 2.265 2,9 1.966 2,6 -13,2 

Castilla y León 1.218 1,5 1.325 1,7 1.123 1,5 -15,3 

 

EXEMPLARS 2011 2012 2013 Variació 

interanual 

2013-

2012 En mils Absoluts % Absoluts % Absoluts % 

TOTAL 286.462 100,0 280.251 100,0 246.345 100,0 -12,1 

Madrid 125.742 43,9 120.167 42,9 104.216 42,3 -13,3 

Cataluña 135.995 47,5 141.790 50,6 126.239 51,2 -11,0 

Euskadi 5.279 1,8 5.541 2,0 4.598 1,9 -17,0 

Andalucía 9.258 3,2 3.914 1,4 3.717 1,5 -5,0 

Galicia 3.365 1,2 2.426 0,9 2.275 0,9 -6,2 

Valencia 3.263 1,1 2.580 0,9 2.109 0,9 -18,3 

Castilla y León 3.560 1,2 3.832 1,4 3.191 1,3 -16,7 

 

TIRATGE MITJÀ 
2011 2012 2013 

Diferència 2013-

2012 

TOTAL 3.441 3.540 3.223 -317 

Madrid 3.578 3.349 3.112 -237 

Cataluña 4.003 4.465 3.774 -690 

Euskadi 1.977 2.071 1.878 -193 

Andalucía 1.669 1.159 1.632 473 

Galicia 1.561 1.285 1.352 68 

Valencia 1.278 1.139 1.073 -66 

Castilla y León 2.922 2.891 2.842 -49 

 

Dades facilitades per l’AEPV 
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Annex 3 

Ubicació de les editorials que publiquen en valencià. 

 

«Mapar les editorials ens permet de descobrir que hi ha una geografia marcada per dos 

territoris que concentren la vida editorial: per una banda, València i la rodalia i, per una altra, 

la comarca de la Ribera Alta. En aquesta comarca cal destacar la ciutat d'Alzira, capital 

editorial del País Valencià —amb el grup editorial Bromera, avui el més important—, Germania 

i una escissió molt recent d'aquesta, Neopàtria; Algemesí, on hi ha Andana Editorial; i 

Carcaixent, una ciutat de vint mil habitants, on s'han instal·lat tres editorials: Edicions 96, 

Sembra Llibres i Petit Editor». 

      Vilaweb. 10/12/2014 
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Annex 4 

Comparació entre els principals serveis de 'llibres electrònics' amb tarifa plana 

 

       El Periódico. 15.12.2014 
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Annex 5 

Taula 53. Destinació de les vendes al mercat interior segons CC.AA. Percentatges verticals   

 

Dades facilitades per l’AEPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunitat Autònoma 2009 2010 2011 2012 2013 

2013-

2012 

Madrid 22,3 22,8 21,7 21,6 21,8 0,2 

Cataluña 21,6 21,2 21,1 20,9 20,9 0,0 

Andalucía 12,7 12,3 12,8 13,3 12,0 -1,3 

Comunidad Valenciana 8,5 8,7 9,1 8,5 8,7 0,2 

Subtotal 65,1 65,0 64,7 64,3 63,4 -0,9 

Comunidad Autónoma 

Vasca 5,3 6,0 6,2 5,8 5,9 0,0 

Galicia 5,1 5,4 5,8 6,0 6,4 0,3 

Castilla y León 3,9 3,7 3,7 3,7 3,5 -0,2 

Canarias 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1 -0,1 

Castilla - La Mancha 2,9 2,7 2,6 2,8 3,2 0,4 

Murcia 2,4 2,4 2,3 2,2 2,6 0,4 

Aragón 2,7 2,5 2,5 2,8 2,6 -0,2 

Asturias 2,3 2,1 2,2 2,1 2,0 -0,1 

Baleares 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 0,0 

Extremadura 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 0,1 

Navarra 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 0,1 

Cantabria 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 -0,1 

La Rioja 0,7 0,7 0,8 0,8 1,1 0,3 

Subtotal 34,9 35,0 35,3 35,7 36,6 0,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   
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Annex 6 

Taula 54. Correlació entre població i venda de llibres en les  CC. AA. 

* Segons les xifres de població a 01/01/2013 

 

Dades facilitades per l’AEPV 

 

 

  

Vendes Població 

Dif. Vendes-

Població* 

Més del 10% de facturació total: 54,7 47,9 6,8 

 Madrid 21,8 13,8 8,0 

 Cataluña 20,9 16,1 4,8 

 Andalucía 12,0 18,0 -6,0 

 Del 5% al 10% de la facturación 

total: 20,9 21,4 -0,5 

 Comunidad Valenciana 8,7 10,9 -2,2 

 Comunidad Autónoma Vasca 5,9 4,7 1,2 

 Galicia 6,4 5,9 0,5 

 Entre el 2% y el 5% de la 

facturación  total: 19,3 25,0 -5,7 

 Castilla y León 3,5 5,4 -1,9 

 Canarias 3,1 4,5 -1,4 

 Castilla - La Mancha 3,2 4,5 -1,3 

 Aragón 2,6 2,9 -0,2 

 Murcia 2,6 3,1 -0,5 

 Asturias 2,2 2,3 -0,1 

 Baleares 2,0 2,4 -0,3 

 Menos del 2% de la facturación 

total: 5,1 5,7 -0,6 

 Extremadura 1,5 2,4 -0,8 

 Navarra 1,4 1,4 0,0 

 Cantabria 1,1 1,3 -0,2 

 La Rioja 1,1 0,7 0,4 


