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Fitxes d’animació lectora

Les fires de llibres, una trobada de lectors, llibreters i editors
Les fires de llibres són una festa de la pàgina impresa. Llibreters i editors posen a la venda les 
obres més actuals del seu catàleg i organitzen activitats lúdiques i publicitàries per a difondre 
les novetats entre els lectors. Els promotors solen ser els gremis de llibreters, editorials, ajun-
taments i entitats relacionades amb el món de la cultura.

L’altra cara de la primavera
A València i a Castelló, les fires solen organitzar-se a la fi d’abril; a Alacant, acabat maig. Cada 
entitat organitzadora elegeix la data més adequada. Normalment, es fan durant el bon temps 
(primavera o tardor) i es trien llocs a l’aire lliure (parcs, jardins o avingudes amples) per a oferir 
als participants un passeig agradable al temps que descobreixen textos o catàlegs de bibliòfil. 
Si es munten en llocs tancats, s’empren salons amplis o recintes de fires de mostres.

A més de les fires, en tot el món se celebra el 23 d’abril el Dia Internacional del Llibre, en què 
es commemora la mort de Cervantes i de Shakespeare. Els llibreters, coneixedors que cada any 
més persones celebren també l’efemèride i regalen llibres, ofereixen descomptes especials.

Qui exposa?
Les diferents casetes de la fira, com en qualsevol mostra comercial, són ocupades pels vene-
dors: llibreters, distribuïdors, editorials, administracions públiques... Els actes d’aquest tipus 
estan oberts a tots els públics, i els compradors poden aprofitar un 10% de descompte amb 
motiu de la celebració.

Una oportunitat per a trobar-nos amb els autors
Un dels grans atractius de les fires és conéixer els escriptors i les escriptores personalment. 
A les casetes podem trobar-los signant llibres i això ens dóna l’oportunitat de comentar di-
rectament amb ells el que més ens ha agradat de la seua obra i també d’aconseguir que ens 
escriguen alguna dedicatòria.

Molt més que una mostra de llibres
Els programes d’actes de les fires inclouen animacions lectores i tallers literaris on els escolars 
escriuen, fan teatre o escolten històries relacionades amb llibres; també hi ha lectures poèti-
ques per als amants de la poesia i, sobretot, presentacions de novetats adreçades als menuts, 
als adolescents o als adults indistintament.

Cada editorial, per presentar el seu catàleg de manera original, sol fer actes puntuals: 
publicitar campanyes de foment de la lectura; aprofitar la trobada dels diferents sectors del 
llibre per a organitzar debats sobre temes d’actualitat com la creativitat, les noves tecnologi-
es o els drets d’autor; recuperar la tradició de la literatura oral...

Visitem la fira del llibre
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No totes les fires són iguals
A més de les fires de novetats n’hi ha d’altres molt interessants que també tenen el llibre com 
a protagonista.

Per exemple la Fira del Llibre Antic, dirigida a col·leccionistes i especialistes. Solament 
s’admeten llibres anteriors al 1801 que, per ser antics i rars solen ser llibres cars, però cal ani-
mar-se; sempre podem trobar alguna ganga.

En l’altre extrem de l’aspecte econòmic trobem la Fira del Llibre d’Ocasió, on hi ha llibres 
molt barats, de segona mà, fora de catàleg o d’editorials desaparegudes. A la Gran Via de 
València, la de Falles està molt bé.

També hi ha llibres en algunes fires patronals, organitzades per alguns ajuntaments amb 
motiu de les festes i amb l’avantatge d’estar prop de casa.

Finalment, no ens podem perdre el Saló Valencià del Llibre que se celebra des del 2001 i 
que posa a la venda en un sol espai tot el fons editorial valencià viu: els llibres que les editori-
als valencianes tenen encara en catàleg i també els d’autor i temàtica valencians. Se celebra 
a la ciutat de València al voltant del 20 de novembre, Dia del Llibre Valencià, en commemo-
ració de la data de la primera edició del Tirant lo Blanc.


