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Ambient de Sant
Jordi, en la diada de
l’any passat.

La festa
popular del
llibre

ALBERT SALAMÉ

nades accions o reflexions vinculades al
seu àmbit de treball o d’estudi. El resultat
és molt divers i interessant i cal agrair l’esforç fet per les personalitats a les quals s’ha
demanat de participar en la iniciativa.
La segona part d’aquest monogràfic especial de Sant Jordi 2014 està destinada,
com ja és habitual, a presentar les principals novetats editorials que els lectors trobaran a les llibreries i a les parades al carrer aquests dies. Són més de dues-centes
novetats organitzades per gèneres i també
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per territoris, perquè el lector pugui triar i
remenar abans de decidir-se a comprar.
Una munió de novetats que demostren,
un any més, l’enorme vitalitat del món
editorial en català. I de retruc, de la llengua catalana, malgrat els entrebancs constants que rep i li posen.
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Més de 200
novetats que
demostren
l’enorme vitalitat
de l’edició en
català
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atalunya celebra dimecres vinent una de
les seves festes més singulars i, alhora, més
populars. Arriba Sant Jordi i, un cop més,
els carrers i les places d’arreu del país
s’ompliran de parades de llibres i de roses,
una explosió de cultura que, difícilment,
es pot veure en altres llocs del món.
Per festejar Sant Jordi i, com ja és tradicional, Presència publica un número especial monogràfic dedicat a aquesta diada.
És un dels tres números monogràfics que
la revista treu al carrer al llarg de l’any, coincidint amb la festa dels llibres, l’Onze de
Setembre i Cap d’Any.
El número d’aquest Sant Jordi té dues
parts. En la primera, que hem titulat “Llibres dedicats”, presentem un reportatge
especial. Hem demanat a quaranta-cinc
personalitats del món polític, social, econòmic, cultural i esportiu del país que
triessin un llibre i que el “regalessin” a una
altra personalitat destacada. Sempre amb
un sentit especial, ja sigui perquè el destinatari reflexioni sobre un fet o una política concrets, ja sigui per ressaltar determi-
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