
ls temes del  són la crisi
econòmica mundial i la irrup-
ció del llibre electrònic. Però en
el primer cas encara no es dis-
posa de dades per conéixer-ne

els efectes sobre el sector. Només n’hi ha sen-
sacions, i diuen els implicats que la facturació
del  ha aguantat però que la crisi arribarà;
sembla que el començament del  ha sigut

dolent. Com diu Rafa Arnal, d’Eixam i del Gre-
mi d’Editors del País Valencià, «el llibre forma
part d’aquesta societat, i si la societat està afec-
tada per la crisi, el llibre també». Llevat de la
comercialització d’«ebooks» en català aquest
mes, a través de la plataforma edi.cat en la que
participa Bromera, no hi ha moviments. To-
thom està a l’aguait dels grups editorials inter-
nacionals a partir de la tardor, i que poden mar-

car la pauta electrònica a partir de l’any .
Arnal, a més, no hi veu «per cap lloc milions de
lectors per pantalla. No hi ha cap revolució per
eixa banda. Això del llibre en paper és una al-
tra cosa, tindre la teua biblioteca és un detall
molt personal i forma part física i visible de la
teua vida. Crec que la impressió digital sí co-
mença a revolucionar el món de l’edició, atés
que permet fer tiratges adients a les perspec-
tives reals d’un llibre, i a uns preus en línia de
mercat». La finestra tecnològica també ha
obert la informació editorial disponible a in-
ternet, que sovint són webs que permeten ad-
quirir-ne exemplars. «Les vendes per internet
encara són percentatges residuals i simbòlics»,
constata Rosa Serrano. Però el públic interes-
sat hi troba un accés còmode: «El llibre espe-
cialitzat (poesia, assaig, memòria històrica, po-
lítica, narrativa...), ja té un espai definit a inter-
net i un públic cada vegada més nombrós que
sap com adreçar-se i a on. Encara no és un “ne-
goci” per a viure però ajuda i va fent via a uns
costs mínims», afegeix Arnal.

Una col·laboració necessària
El Fòrum Valencià del Llibre sí es pot avaluar
a hores d’ara, passat un any de la formació per
associacions de bibliotecaris, distribuïdors,
editors (Associació d’Editors del País Valen-
cià), escriptors, il·lustradors i llibreters. El pre-

sident de l’Associaciód’Editors (AEPV), Rafael
Domínguez considera que el Fòrum «té un re-
sultat positiu. Les seues reunions periòdiques
faciliten la col·laboració necessària dels dife-
rents àmbits, i la interlocució amb les admi-
nistracions». En la presentació hi havia tres ob-
jectius principals: el foment de la lectura, la re-
ivindicació d’inversions públiques per a dotar
les biblioteques, i la presència del llibre i dels
seus creadors als mitjans de comunicació. El
primer tema s’ha materialitzat en què les Tro-
bades  són Trobades Lectores gràcies a la
col·laboració del Fòrum i d’Escola Valenciana.
El tercer tema ha fructificat en la campanya «
raons per a llegir en valencià» que recentment
presenten personatges populars i xiquets, na-
dius o no, perquè la nostra llengua sempre ha
estat hospitalària.

Respecte a la dotació de biblioteques es per-
deren els diners destinats a aquest fi els anys
 i , el  se signà un conveni entre
la Conselleria i el Ministeri per , milions d’eu-
ros cada part. Enguany la Conselleria ha anun-
ciat que signarà el conveni per , milions. Els
anys ,  i  la proposta ministerial
era de posar , milions cada part. Qui no es
conforma és perquè no vol, perquè tot i haver-
se deixat d’invertir més de  milions d’euros en
l’adquisició de llibres per a biblioteques, la ten-
dència dels recursos destinats és ascendent. Per
a Domínguez, els principals reptes del llibre són:
«S’han de millorar els canals de distribució del
llibre, també és important la col·laboració de
les institucions per a entrar de ple en les noves
tecnologies, i per a potenciar la internaciona-
lització del sector». Al remat, un Fòrum viu de
reivindicació, projectes i esperança.

E

El 23 d’abril, Sant Jordi i Dia Mundial del Llibre, fou la data triada
hui fa un any per a la presentació del Fòrum Valencià del Llibre. La
plataforma que aplegà tots els agents implicats en el sector «per a
reivindicar un major protagonisme del llibre en la societat actual»,
en fa un balanç moderadament positiu: calen més diners però
també hi ha més implicació pública. Por E. Ramírez VALENCIA

Els editors
Gutenberg s’alia
amb Internet

R. Arnal: «El llibre especialitzat ja té
un espai definit a la xarxa electrònica i
un públic cada vegada més nombrós
que sap com i a on adreçar-se»
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AL AIRE LIBRE
Entre árboles y libros

Como cada año, Viveros se llena con los
«stands» de los libreros: si el tiempo
primaveral lo permite, este jardín es un
espacio ideal para pasear y comprar libros.
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EL LUGAR DE LOS LIBREROS
A la espera de los lectores

Cada «stand» es un escaparate con las
novedades literarias del momento; además,
algunas librerías especializadas ofrecen lo
último en cómic y literatura de viajes.
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LA CARPA DE LAS EDITORIALES
Una gran oferta

Desde que desapareció el Saló Valencià
del Llibre, los editores tienen un espacio en
la Fira para exponer sus últimas
publicaciones y su fondo editorial.
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LOS MÁS JÓVENES
Empezando a leer

Uno de los géneros que más se vende es
la literatura para niños. De hecho, las
editoriales cuidan cada vez más los álbumes
ilustrados de pequeño y gran formato.
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UN RECORRIDO POR LAS CASETAS DE LIBROS EN LOS JARDINES DE VIVEROS


