La Setmana del Llibre en català és una mostra que permet reconèixer la tasca de les
editorials que editen en català, de les llibreries actives i de les revistes, donant visibilitat
al llibre i a les publicacions periòdiques en català. També compta amb la col·laboració
de les biblioteques públiques i entitats culturals que dinamitzen i faciliten l'accés a la
cultura i posa, molt especialment, l'accent en facilitar l'accés als fons editorials, alhora
que és un espai per presentar les darreres novetats i oferir eines de foment i
recomanació lectora.
La Setmana dóna l'oportunitat de recuperar antics fons editorials i descobrir editorials i
llibreries, a més ofereix un extens programa d'activitats amb tertúlies, lectures en veu
alta, espectacles, cites amb entitats,...
Del 8 a l'17 de setembre, La Setmana del Llibre en Català ha celebrat la seua 35a edició,
convertint-se en l’oferta més gran de la història de llibres en català. La Setmana ha
aplegat un total de 132 expositors —repartits en un total de 64 mòduls— afavorint
sempre el contacte directe, la relació entre llibreters, editors i lectors, que han pogut
trobar totes les novetats, però també llibres de fons, les col·leccions de cada segell.
L’edició d’enguany ha comptat amb 270 activitats entorn del llibre, amb l’objectiu de
donar visibilitat a la riquesa i diversitat de l’edició en català, i per teixir complicitats amb
el públic, les biblioteques, les escoles i els mestres, les entitats culturals, les institucions
públiques, els lectors i els patrocinadors. A més, aquest any ha sigut l’edició més
internacional, ja que gràcies a la col·laboració amb l’Institut Ramon Llull, 16 editors i
agents literaris de 14 països diferents han pogut veure tot el que s’està publicant en la
nostra llengua.

Presència del llibre valencià
La participació del llibre en valencià en aquesta setmana és molt important per a la seua
visibilitat i implantació comercial en tot l’àmbit lingüístic, per això en repetides ocasions
els editors valencians han acudit a aquesta fira, com ara els anys 2011, 2012, 2015 i
2016 amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Per fer possible la presència i la participació del llibre valencià en la Setmana del Llibre
de Barcelona s’ha contractat una caseta per acollir els llibres i els escriptors al llarg del
certamen.
La caseta corresponent a les editorials valencianes era la número 8, situada just davant
d’un dels escenaris, en el que ha tingut lloc la Collita Valenciana.

En aquesta edició han participat les editorials:
• Balandra Edicions
• Drassana
• Edicions 3i4
• Edicions 96
• Edicions Bromera
• Edicions del Bullent
• Institució Alfons el Magnànim- Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació
• Lletra Impresa Edicions
• Onada Edicions
• Perifèric Edicions
• Publicacions de la Universitat de València
• Publicacions de la Universitat d’Alacant
• Sembra Llibres
• Universitat Jaume I
• Vincle

Vista aèria de la 35 Setmana del Llibre en Català

Presència d’autors
Enguany la jornada dedicada a la literatura del País Valencià va tindre lloc el diumenge
10 de setembre.
El programa, ja consolidat, "Collita Valenciana" es va agrupar temàticament i per
gèneres, de tal manera que vam oferir una sèrie de tertúlies i debats, a més d’alguna
entrevista individual. Els actes van estar conduits per Manolo Gil i Sénia Mulayali amb
el suport d’Altriam Media & Events per tal d’organitzar les entrevistes, xarrades, tertúlies
i debats al voltant de la literatura valenciana actual.

Programa de presentacions
Novel·les a
cabassades
11:45 a 12:10

Títol

Autor/a

Editorial

El tinent anglès

Eduard Mira

Vindrà la mort i tindrà els teus ulls

Urbà Lozano
Josep Manel
Vidal
Fani Grande

Drassana
Edicions
Bromera
Edicions del
Bullent
Vincle
Editorial

Autor/a

Editorial

Albert Toldrà

Publicacion
s de la
Universitat
de València

La llum de les estrelles mortes
Jo sóc així i això no és un
problema

Parlem amb…
12:10 a 12:20

Títol

Per la reixeta. Sol·licitació sexual
en confessió davant la Inquisició
de València (1651-1819)

Any Joan Fuster
12:20 a 12:55

Títol

Autor/a

Escrits contra el silenci

Toni Mollà

Nosaltres els fusterians

Voro Vendrell
Joan Fuster.
Pròleg Nel·lo
Pellisser

Notes d'un desficiós

El dit sobre el mapa. Joan Fuster i
la descripció del territori
Daniel P. Grau

Collita de versos Títol
12:55 a 13:30
De plantes, talaies i cims (i una
aroma)

Poesia completa. Cartes a
Fernando Pessoa

Com una ciutat arrasada
Totes les meues dones

Editorial
Vincle
Editorial
Perifèric
Edicions
Institució
Alfons el
Magnànim
Publicacion
s de la
Universitat
de València

Autor/a

Editorial

Alfons Olmo
Mário de SáCarneiro.
Traducció de
Vicent Berenguer
Lamís Saïdi
Traducció
Begonya Pozo
Imma Máñez
Albert

Edicions 96
Lletra
Impresa
Edicions

Edicions 96
Edicions 96

Parlem amb…

Títol

Autor/a

Editorial

El Mondúver a un tir de pedra

Vicent Cervera i
Òscar Martí

Edicions del
Bullent

Títol

Autor/a

Editorial

L'Odissea
L'estranya que habita els meus
somnis

Voro Vendrell
Lourdes Boïgues
Chorro
Maria Josep
Escrivà

16:30 a 16:40

Collita
primerenca
16:40 a 17:15

L’Home del Capell de Palla

Perifèric
Edicions
Edicions del
Bullent
Edicions 96

Collita amb nom
propi
17:25 a 18:00

Títol

Manuel Milián Mestre

Oh! Dietaris inèdits
Enterreu-me en batí i en
sabatilles. Biografia novel·lada de
Joan Valls i Jorda

Autor/a

Editorial

Josep San
Abdón
de Joan M.
Monjo. Edició a
cura de Juli
Capilla.

Onada
Edicions

Ester Vizcarra

Lletra
Inpresa
Edicions
Lletra
Inpresa
Edicions

Comunicació
Fins a Barcelona es va desplaçar un equip de televisió que va enregistrar els actes així
com entrevistes a autors i editors.
Aquests vídeos estan disponibles al canal de youtube del Portal del Llibre.

Visibilitat dels autors valencians a Internet. Presencia en premsa
Els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la Collita Valenciana, donant visibilitat
aquestes jornades arreu del País Valencià.
Alguns dels exemples de les noticies aparegudes a la premsa:
• https://www.diarilaveu.com/noticia/76292/collita-escriptors-setmana-llibre-catala
• http://www.saoedicions.com/collita-valenciana-setmana-llibres-catala/
• http://www.eldiario.es/cv/val/lectures/llibres_politics-Gustau_MunozFira_del_Llibre-Cultura_6_634546541.html
• http://valenciaplaza.com/leix-valencia-barcelona-collita-valenciana-a-la-placacatalana

Valoració
El desenvolupament del programa de presència en fires del llibre valencià ha tingut com
a principals objectius enriquir i donar visibilitat a la presència dels escriptors valencians
i a la seua obra escrita en la nostra llengua. Alhora que presentar un panorama de la
literatura i la cultura valencianes. I tot mitjançant un programa d’activitats que ha comptat
amb la participació dels propis escriptors i dels editors.
La Setmana del Llibre de Barcelona ens ha oferit un espai per palesar la tasca de les
editorials que editen en la llengua compartida, tot donant visibilitat al llibre, facilitant el
retrobament dels fons, sense renunciar a la presentació de novetats, i fomentar la
prescripció mitjançant l’aparador de divulgació temàtica: Collita Valenciana.
Les jornades valencianes, des de que va nàixer al 2015 fins hui, s’han consolidat com
un referent per a conèixer les novetats del sector editorial valencià. Un punt de trobada
d’autors i editors a Barcelona. Aplegant en aquesta edició a ser una cita indispensable
dins de La Setmana del Llibre en Català, amb un increment de l’afluència de públic
notòria.
D’altra banda cal destacar relació consolidada que s’ha donat gracies a aquests
encontres entre els editors del País Valencià, de Catalunya, de Balears i Andorra.
A més en aquesta ocasió vam poder contar amb la presencia d’Albert Girona i Albuixech,
Secretari Autonòmic de Cultura i Esport, donant recolzament a la tasca que fan les
editorials valencianes.
Amb tot, considerem que els objectius han estat assolits i a més hem aconseguit
adequar les activitats als interessos dels lectors.
Ens proposem la continuïtat del programa aprofundint en les millores observades.

