
 

 

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA 

DEL TIRANT AL QUIXOT. 30 ANYS DE L’EDITORIAL BROMERA 

 

Es presenten en la seu del Consell Valencià de Cultura els llibres que l’editorial 
Bromera ha editat sobre el Tirant i el Quixot en commemoració del IV centenari 
de la mort de Cervantes 

 

Consell Valencià de Cultura, València, 3 d’octubre 2016. Al migdia ha tingut lloc en la 
seu del Consell Valencià de  Cultura la presentació dels llibres que sobre el Tirant lo 
Blanc i el Quixot ha publicat l’editorial Bromera. Santiago Grisolía, el president del 
Consell, ha donat la benvinguda a Josep Gregori, el director gerent, i a Gonçal López-
Pampló, el director literari. Tot seguit, Enric Lluch, membre de la institució, ha fet un 
breu repàs dels 30 anys de l’empresa editorial, i ha donat pas a les intervencions de 
Josep Gregori i de López-Pampló.  

Gregori s’ha felicitat pel bon moment de la narrativa i la poesia valencianes, cosa que fa 
més fàcil, ha dit, un dels reptes de l’editorial, que és traure de la invisibilitat els 
escriptors valencians. Per la seua banda, López-Pampló, el director literari, ha parlat 
específicament dels llibres que han anat publicant de Cervantes i Martorell a través dels 
segells Bromera i Algar, en valencià i castellà respectivament. Ha remarcat la 
importància dels clàssics en qualsevol cultura, i de quina manera intenta Bromera 
adreçar-se a diversos públics amb diverses adaptacions d’estos dos clàsssics: des de les 
versions per als públics en edats escolars (i en diversos idiomes), a versions teatrals, 
passant pels llibres de gran format profusament il·lustrats. 

Entre el públic estaven els diputats Mercedes Caballero i Fernando Delgado. Este últim 
ha lloat l’esforç de l’empresa, i ha valorat especialment el risc que assumix publicant 
tanta varietat de llibres sobre el Quixot i el Tirant perquè, ha dit, seria molt pitjor el risc 
d’oblidar-los. 

Al final de l’acte el president del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía, ha 
lliurat la Medalla del Consell a Josep Gregori, el director gerent de Bromera, pels 30 
anys de l’editorial. 


