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Lletres Valencianes

Lletres Valencianes, revista del llibre valencià, amb este número 25
arriba als nou anys d’existència.
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LLETRES
VA L E N C I A N E S

En l’any 2000, la Direcció General del
Llibre, Arxius i Biblioteques, atenent les
demandes del sector editorial valencià,
va veure la importància –i també la necessitat– de promoure una revista del
llibre valencià on confluïren diferents
objectius. En primer lloc, crear una plataforma informativa on es poguera conéixer i promocionar ací –i també fora
de la nostra Comunitat– els llibres publicats per les editorials valencianes; en
segon lloc, oferir al lector temes d’interés relacionats amb el nostre àmbit cultural, i, finalment, donar a conéixer les
nostres llibreries que dia a dia fan un esforç important per tal d’oferir llibres de
qualitat al públic lector.
Esta revista, però, no és una iniciativa
aïllada, sinó que se suma a unes altres
accions, portades a terme també per esta Direcció General, que tenen com a
objectiu donar suport a l’edició, a les
llibreries i també al món de la creació
format pels nostres escriptors i il·lustradors. Entre estes accions destaquen
la convocatòria anual dels premis als
llibres millors editats de la Comunitat
Valenciana, el premi a la labor dels llibreters de la Comunitat Valenciana i la
recentment encetada campanya de Foment de la Lectura que, amb el suggeridor lema «Tria i llig», anunciada en
premsa, radio i televisió, pretén augmentar els índexs de lectura entre els valencians i les valencianes en una societat

cada vegada més amenaçada per uns
altres tipus d’entreteniment on la participació personal és molt més passiva.
En esta campanya de foment de la lectura s’emmarca –encara que amb una
trajectòria molt més llarga– el cicle
d’escriptors que se celebra anualment
en la Biblioteca Valenciana. Un cicle
que compta amb una important participació d’alumnes de Secundària i
Batxillerat i que es un punt de trobada
i d’intercanvi d’opinions entre els creadors i els lectors. Enguany, el cicle tindrà una nòmina destacada de creadors,
tots ells escriptores i escriptors destacats en del món de les lletres, com ara
Ángela Becerra, Manuel Vicent, Albert
Sánchez Piñol, Rafael Chirbes, Gemma Pasqual, Jordi Sierra i Fabra i Marc
Granell, entre altres, que presentaran
obres de diferents gèneres literaris: novel·la, assaig i poesia.
Estes iniciatives, juntament amb unes
altres activitats que regularment acull
la seu de la Biblioteca Valenciana com
ara presentacions de llibres, simposis
i exposicions, configuren una oferta
cultural atractiva per a tots els valencians i valencianes interessats per la
nostra cultura.
Esperem que amb totes estes iniciatives,
i les que en el futur es posaran en
marxa des d’esta Direcció General, podrem contribuir decididament al desenvolupament i a la consolidació del
nostre sector cultural.
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