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La lectura sempre ha estat una de les grans passions de la Maria Sempere però al principi mai no 

va pensar a treballar en el sector editorial. Va llicenciar-se en Polítiques i Sociologia i després va 

fer un MBA a una escola de negocis de manera que va fer la seva carrera professional en temes 

relacionats amb la satisfacció de clients i la millora dels processos relacionats. Primer va treballar 

com a consultora a Accenture i després va estar la Directora de Clients de Vueling, durant 9 anys. 

Va ser a Vueling on va conèixer a en Manel Gómez, el seu partner editorial a Les Hores, llicenciat 

en Filologia i actualment professor de literatura en un Centre d’Educació Secundària i així va 

començar el seu projecte editorial. 

 

Entrevista a María Sempere directora d´Editorial Les Hores 
 

«La nostra mirada és en català i, per tant, la nostra oferta també ho és» 

No hi ha gaire gent que endegui un projecte editorial si no porta el cuc de l´edició 

dins seu. Com es va engendrar el projecte editorial d´Editorial Les Hores?  

Treballant a Vueling 

vaig coincidir durant 5 

anys amb el Manuel 

Gómez, tan aviat ens 

vam conèixer, els 

llibres van omplir les 

nostres converses, 

intercanviàvem títols, 

suggeriments, 

comentàvem crítiques 

sobre autors catalans i 

estrangers, debatíem 

sobre notícies del 

sector i les noves 

tendències... 

I, aleshores, vam començar a fer broma primer... per a després no fer-ne tanta..., 

fantasiejàvem que un dia potser podríem fundar una petita editorial, era el nostre somni, 

aleshores només una idea poc concreta, només una il·lusió. Pensàvem que havíem de 

poder llegir en català diversos autors que de vegades només descobríem publicats en 

castellà, anglès, francès...o en altres idiomes.  
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I va ser a finals del 2015 després de diversos anys molt intensos tant en aprenentatges 

com en reptes a l’aerolínia, que vaig decidir canviar el meu rumb professional, volia 

dedicar-me a quelcom que tingués més a veure amb el meu interès per la cultura i la 

creació literària, en un àmbit de gestió més acotat i proper, on hi hagués un resultat concret 

de la feina realitzada.  

I quin va ser el següent pas? 

Vaig parlar amb diversos agents de l’àmbit editorial, escriptors, editors, llibreters, 

traductors..., i després de fer el pla de negoci i ratificar el que tothom m’havia dit, que és 

un sector molt difícil pels reduïts marges i el limitat volum de lectors en català, vaig 

decidir llançar-m’hi, i li vaig proposar al Manel fer realitat el somni: crear una petita 

editorial per publicar narrativa de ficció en català.  

I aquí hem arribat! Els nostres primers títols ja hi son a les llibreries... 

És un canvi de sector molt radical, no?  

Ens apassiona el projecte i pensem que l’equip que formem amb en Manel crea sinergies 

molt interessants. A la maleta de Les Hores portem la nostra gran passió per la literatura 

i pels llibres, i un gran bagatge en l’àmbit empresarial i de gestió, pensem que ambdós 

elements es complementen i són clau per aconseguir consolidar l’editorial. Tanmateix 

som plenament conscients que és un sector complicat amb uns marges molt estrets però 

és també, al mateix temps, un repte: publicar obres de qualitat en català i aconseguir 

fer-ho de manera rendible.  

Sabem que ens queda molt per aprendre, però tenim moltes ganes de fer-ho, cada dia se’ns 

plantegen nous reptes que hem de gestionar, el camí està sent apassionant!  

A què respon el nom de Les Hores?  

El nom de l’editorial pren el títol del Premi Pulitzer i el PEN award atorgat a Michael 

Cunningham el 1999 per The Hours, inspirat en la vida de Virginia Woolf i en el 

llibre La Senyora Dalloway, del qual després se’n va fer una pel·lícula. Aquesta obra 

evoca el tipus de literatura que volem publicar, pel seu caràcter intimista i reflexiva, 

marcada per la quotidianitat i preocupada per la complexitat i alhora senzillesa del 

passar imparable de les hores. Volem que aquesta sigui l’essència dels nostres títols. I, 

precisament, el que busquin els nostres lectors en els nostres llibres.  

 

També ens agradava que fos el títol d’un dels llibres de Josep Pla, Les Hores, on a partir 

d’una recopilació d’articles fa un passeig per diversos esdeveniments socials, quotidians, 

i atmosfèrics que se succeeixen al llarg d’un any fent un seguiment de dates rellevants del 

nostre calendari. L’atenció als detalls del dia a dia, als canvis de l’entorn i les reflexions 

sobre el pas del temps que recull aquesta obra ens suggeria aquella necessitat d’estar 

present en l’avui perquè el temps no se’ns escapi, perquè aprenguem a gaudir-lo i el 

visquem plenament. 

 

Aquests llibres eren també una manera d’enllaçar ambdós mons, el de The Hours i el de 

Les Hores, l’internacional i el nacional... 
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Quins són els trets principals de la vostra línia editorial?  

Som dels qui creiem que la literatura ens ajuda a entendre’ns i a entendre una mica més el 

món, o a qüestionar-lo, i pensem que aquesta comprensió és necessària per donar sentit al pas 

de les hores.  

Volem compartir llibres d’aquells que sens dubte deixen una empremta, d’aquells que t’omplen 

d’alguna cosa, sigui subtil o transformadora: una reflexió, una bona història, un bon 

personatge… Llibres que ens permetin comprendre una mica més la realitat que ens envolta. 

Relats que ens parlin de les qüestions eternes al voltant de l’individu, els mons interiors i les 

relacions humanes, però que també ens parlin sobre la societat i el món d’avui. 

 

Txékhov deia que escrivia per plantejar preguntes i no per contestar-les. Només que un lector 

comprengui una mica millor el món o es plantegi noves preguntes gràcies als nostres llibres ens 

donarem per satisfets. 

 

Quin són els seus objectius? 

Un dels nostres objectius seria projectar una línia editorial clarament identificable amb el segell 

de Les Hores, mitjançant la qual els nostres lectors tinguin ben clar què transpiren i què trobaran 

en les novel·les publicades per Les Hores. Sabem que és un procés llarg, necessitarem temps, 

però ens agradaria que un llibreter ens digués: els lectors vénen a la llibreria i ens demanen 

l’últim de Les Hores.  

 

Per quina raó heu triat publicar 

només en català?  

Creiem que hi ha molts autors 

interessants que han de poder ser 

llegits en català. Hi ha editorials que 

estan publicant autors molt 

rellevants en català però pensem que 

encara hi ha molts autors 

internacionals d’alta qualitat, amb 

punts de vista singulars, amb mirades 

poc convencionals, o que no han 

estat considerats prou interessants 

des del punt de vista comercial, que 

han de poder ser llegits en la nostra llengua.  

Volem fer que l’oferta de bona literatura en català se segueixi consolidant, de manera que el 

lector que llegeix en català pugui seguir gaudint-ne i convèncer als lectors bilingües del fet que 

llegir en aquest idioma pot ser també la primera elecció quan es vol llegir un bon llibre. Volem 

contribuir a fer que llegir en català sigui l’elecció natural de qualsevol persona catalanoparlant.  

També publicarem autors que escriuen en llengua catalana. A Les Hores volem publicar llibres 

interessants i de qualitat, i per nosaltres, és natural i lògic, publicar autors catalans si la novel·la 

que volem que formi part del nostre catàleg compleix aquests requisits. La nostra mirada és en 

català i, per tant, la nostra oferta també ho és. 
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Pensem que és important fomentar la creació literària en llengua catalana per enriquir la 

nostra cultura i donar veu als excel·lents escriptors que tenim a casa nostra, ajudant-los a que 

es donin a conèixer a la resta del món. 

Ens podries definir el públic objectiu de Les Hores?  

Els nostres llibres van dirigits a tots aquells lectors amb ganes de conèixer, de saber més. 

D’apropar-se i descobrir interpretacions o perspectives de la realitat que ens envolta no 

sempre convencionals. Lectors que els agradin les reflexions vitals, els diàlegs interiors, 

les grans qüestions que fa anys que es planteja l’ésser humà. Lectors oberts a narratives 

més lliures o a interpretacions o punts de vista no sempre habituals. Lectors amb ganes 

d’escoltar altres veus i possibilitats... Lectors que es deixin sorprendre i emocionar de la 

mà dels personatges dels nostres títols...  

Un lector que s’endinsi en les nostres històries ja és un regal, una oportunitat de fer créixer 

les històries que hem triat i hem vist néixer. No hi haurà cap lector igual, d’això n’estem 

segurs, però si hi ha moments per Les Hores i, això ho tenim clar, ens agradaria fer-los 

nostres.  

Veient les portades dels vostres primers llibres ens preguntem si Les Hores és una 

editorial dirigida al públic femení? 

Per nosaltres no hi ha literatura femenina o masculina, ni creiem que hi hagi diferents 

preferències lectores en funció del sexe. Nosaltres publiquem obres que ens parlen de 

mons interiors, íntims, personals, ens interessa aprofundir en aquesta parcel·la de la 

realitat, i aquest tipus de literatura té un públic lector amb una sensibilitat i interès per 

aquests temes i reflexions, independentment del seu sexe. De fet un dels primers llibres 

que publiquem tracta de l’amor, i és el protagonista el que ens explica des de el seu punt 

de vista i sensibilitat la seva pròpia història. 

Quin es el vostre pla editorial a curt i mig plaç?  

El nostre pla editorial per aquest any és publicar un total de 6 títols, aquest any només 

publicarem traduccions d’autors estrangers. L’any vinent seguirem amb el mateix volum 

de publicacions però esperem editar algun escriptor en llengua catalana. Som nous en 

aquest sector i som prudents, sabem que encara hem d’aprendre moltes coses. Aquest 

volum de publicacions ens permetrà durant els dos primers anys seguir aprofundint i 

coneixent els processos relacionats amb d’edició, conèixer bé els drivers del negoci i 

teixir una relació propera i sòlida amb els lectors i els llibreters. De cara al 2019 la nostra 

intenció és incrementar el volum de publicacions progressivament fins a arribar a dotze 

títols l’any.  

Som conscients de la importància d’una bona selecció de títols i d’una acurada edició i 

producció, per aquest motiu volem mantenir-nos com una editorial petita però amb un 

volum de títols suficient per ser rendibles i consolidar-nos en el mercat editorial català.  

 Per nosaltres créixer no és una prioritat si no ho fem dins del marc de qualitat que volem, 

fent sòlida la nostra identitat. Hem nascut, som aquí, volem quedar-nos-hi molt de temps 

i no tenim pressa.  
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A demés de l’edició en format paper, contempleu també la publicació en formats 

digitals?  

Sembla que la venda de llibres en suport digital no suposa actualment més d’un 6% dels 

ingressos de les grans editorials però encara que és un mercat que creix lentament i que 

les prediccions li reserven una importància residual de cara al futur és un format que no 

podem deixar d’observar cap a on evoluciona. Publicarem en format digital perquè és un 

format que existeix i que sens dubte mantindrà la seva presència, tot i les grans incògnites 

a resoldre sobre el seu futur, però començarem a fer-ho de cara el 2018 o 2019.  

Les xarxes socials quin paper tindran en el vostre projecte?  

Ens recolzarem en les xarxes socials com a mitjà per donar a conèixer les nostres 

publicacions però també per aconseguir una interacció directa amb els lectors i els 

llibreters. Les xarxes socials ens donen l’oportunitat de fer una promoció directa dels 

nostres llibres alhora que ens permeten captar de forma directa la percepció dels nostres 

lectors sobre les nostres propostes. La resposta dels lectors i dels llibreters sobre els títols 

que publiquem serà una informació molt valuosa per conèixer el grau d’acceptació i 

entusiasme de les nostres propostes, inputs fonamentals per fer rendible el nostre projecte. 

Els lectors que compren llibres són els que dinamitzen d’una manera real el món de 

l’edició, sense ells aquest sector no seria sostenible. És per això que volem escoltar i donar 

veu als nostres lectors, són l’element clau pel futur de la literatura. 

Avui dia les xarxes socials són una manera de viure i entendre el món, de teixir vincles 

abans impensables i, per tant, són cabdals, no hi ha dubte, seran centrals pel nostre 

projecte. 

Ens pots anticipar alguna cosa sobre els primers títols del 

vostre catàleg?  

Els nostres dos primers títols són una mostra del tipus 

d’obres que volem publicar. Per una banda Kristina 

Sandberg i el seu llibre La vida a qualsevol preu ens mostra 

la vida d’una mestressa de casa a Suècia, a mitjans dels anys 

50. Ens explica els pensaments, les preocupacions, el dia a 

dia d’una mestressa de casa de classe mitjana que assumeix 

a la perfecció el rol que la societat tradicional li ha assignat 

encara que aquesta vida no sempre la satisfaci ni la faci feliç. 

Aquest llibre ens apropa a la realitat de moltes dones que van 

viure vides similars i que sovint han passat desapercebudes, 

aquest llibre els dóna veu i les fa visibles. 

I del segon llibre que publicarà, Història d’un matrimoni, que ens pot avançar? 

És una reflexió sobre el matrimoni, el pas del temps i l’amor. Acompanyarem al 

protagonista en la seva reflexió sobre què els va succeir, a ell i a la seva dona, perquè el 

seu amor s’acabés. Ens explicarà la seva història i serem partícips dels seus pensaments i 

les seves reflexions. Ens parlarà sobre l’amor, la llibertat i la seguretat en la parella. 

Aquest llibre ens apropa a aquest intangible que és l’amor per intentar comprendre com 
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ens afecta i de què depèn la seva perdurabilitat, preguntes difícils a les quals l’autor 

s’apropa amb un punt de vista molt personal 

Els dos primers autors son nòrdics. La literatura nòrdica 

serà protagonista o es tracta d´una coincidència?  

Es tracta d’una coincidència, hi ha molts autors nòrdics de 

gran qualitat que actualment s’estan publicant en català, 

però el fet que els nostres primers títols siguin d’una 

escriptora sueca i d’un noruec no ha estat una tria dirigida. 

En la nostra recerca dels primers títols a publicar aquests dos 

foren els primers que ens van captivar. A partir de crítiques, 

recomanacions, i de valorar diverses opcions vam pensar 

que aquestes dues històries mereixien la nostra consideració. 

És obvi que en la literatura nòrdica hi ha un espai enorme on 

Les Hores si sent molt còmode, tanmateix, buscarem bons 

llibres allà on es trobin, sense deixar de cercar-los també 

a casa nostra. 

Ens pots formular un desig per Editorial Les Hores?  

Que els lectors triïn els nostres llibres per omplir les seves hores..., només així podrem 

ser rendibles i consolidar el nostre projecte editorial. Necessitem lectors apassionats per 

Les Hores, per poder seguir fent el nostre camí... 

Bona feina i bona sort en aquest il·lusionant camí  

 

Bibiana Ripol – Barcelona 6 de maig de 2017 

Aquesta entrevista pot ser copiada en fragments o en la seva totalitat i reproduïda 

a qualsevol mitja. 

 

 


