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40 anys en defensa de l’edició en llengua catalana! 

 

 

 

L’Associació d’Editors en Llengua Catalana (AELLC) es constituí el dia 2 de juny del 1978 i 

agrupa la major part de les empreses editorials dels Països Catalans que publiquen en llengua 

catalana.  

 

El Manifest programàtic, aprovat a la Junta de juliol de 1978, era tota una declaració d’intencions 

i mostrava una clara voluntat política. S’hi diu: «l’edició en català deixarà de ser una eina de 

resistència i haurà de contribuir, i de manera important, al procés de recuperació nacional. (...) 

Però això no pot fer-ho cada editor individualment, i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana 

neix i s’organitza per tal de portar la veu i l’acció dels editors en llengua catalana al combat per 

una política cultural coherent, progressiva, popular i nacional».  

 

Avui, quatre dècades després de la seva fundació, l’Associació d’Editors en Llengua Catalana té 

gairebé 100 editorials associades (40 de les quals han estat fundades en els darrers divuit anys), 

que representen la diversitat i pluralitat de models d’empresa, catàlegs, gèneres en català, i és 

plenament conscient de la importància del combat col·lectiu per continuar avançant. 

 

Al llarg d’aquests 40 anys s’ha contribuït a una progressiva normalització de l’edició en català i 

s’ha guanyat prestigi, a casa i en l’àmbit internacional; s’ha donat suport als associats; s’ha 

organitzat i fet créixer un dels esdeveniments culturals més important del país, La Setmana del 

llibre en Català; s’han generat fòrums de debat i anàlisi sobre l’edició en català; s’ha treballat de 

la mà de les institucions públiques per potenciar les empreses editores i l’edició en català. També 

s’ha treballat amb els altres gremis del sector per avançar cap a una indústria viable i sostenible. 

Però, queda molt per fer.  

 

Avui, 40 anys després de la seva fundació l'AELLC, continua avançant amb la mirada (objectius) 

posada en la creació de nous lectors, en la necessitat d'aconseguir una major visibilitat i 

presència dels llibres en català tant a les llibreries com als mitjans de comunicació, en la 

internacionalització de la literatura i els creadors del país, en la necessària evolució de La 

Setmana del Llibre en Català i en l'increment de les inversions públiques per al sector del llibre. 

Amb la celebració del quarantè aniversari, la Junta i tots els membres d'EDITORS.CAT, nom que 

faran servir a partir d'ara, renoven el seu compromís i la voluntat de continuar treballant per a 

l'edició en català i el país amb un manifest que reproduïm a continuació. 
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El nou logo i el Manifest es presentaran avui, dia 11 de juliol de 2018, en la festa de celebració 

dels 40 anys, a la qual assisteixen associats, representants dels gremis i associacions del sector, 

mitjans de comunicació, representants de les diferents administracions encapçalades per l’Hble. 

Sra. Laura Borràs, Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Joan Subirats, 

comissionat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i el Sr. Oriol Lladó, diputat delegat de 

Cultura de la Diputació de Barcelona i expresidents de les Juntes i exconsellers de Cultura que 

han fet créixer editors.cat al llarg d'aquests 40 anys. 
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