
 

La XVI Fira del Llibre Valencià que organisa la 
RACV continua l’activitat en la firma de llibres 
 
Anit se celebraren els XIV Recitals Poètics que versaren al voltant del III 
centenari de la Batalla d’Almansa  
 
Valéncia Ciutat, 18/05/07.- La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia 
de Cultura Valenciana (RACV) s’ha felicitat per “l’èxit en el desenroll de la Fira del Llibre 
Valencià que des de fa 16 anys organisa la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i que en 
l’actualitat està dirigida pel doctor en Filologia Valenciana i director de la Secció de Llengua i 
Lliteratura Valencianes de l’entitat, Voro López” . La Fira, que es troba emplaçada en la cèntrica 
plaça de l’Arquebisbe de la Ciutat de Valéncia –junt a la porta romànica de la Sèu– començà ahir i 
se prolongarà fins al pròxim dumenge 20 de maig. 
 
La centenària entitat, encapçalada per Joan Lladró, ha explicat que l’objectiu d’esta Fira, des de la 
seua creació, “ha segut donar a conéixer i oferir al públic la diversitat de publicacions, obres i 
investigacions científiques, de divulgació i lliteràries que cada any se publiquen en la genuïna 
llengua valenciana”. Això, en opinió dels experts en llengua i lliteratura de la RACV, demostra 
“la riquea del nostre idioma” i que “a pesar de que no contem en  les ferramentes mediàtiques ni 
els recursos que nos haurien de ser inherents som capaços, des de les editorials i institucions que 
treballem per la llengua i cultura valencianes, de publicar any darrere d’any llibres de les 
diferents branques del saber humà en valencià”. 
 
Un total de 18 casetes componen esta XVI Fira del Llibre Valencià que enguany ha contat en la 
participació d’entitats culturals i editores com la RACV o Lo Rat Penat, entre unes atres, editorials 
valencianistes, llibreries de vell, institucions, etc. Una de les activitats més importants de la Fira, 
els Recitals Poètics de Primavera d’Estiu, que organisa des de fa catorze anys l’Associació 
d’Escritors en Llengua Valenciana (Aellva), tingué lloc anit en el saló d’actes de la Real Acadèmia 
de Cultura Valenciana en la participació de Joan Antoni Alapont, Ampar Cabrera, Elena Casa, 
Josep Cubells, Ricart Folgado, Obduli Jovaní, Ferrando Martínez, Josep V. Miralles, Alícia 
Palazón, Anfós Ramon, Quelo Romero i Andreu Tintorer. Els poetes abordaren el III centenari de 
la Batalla d’Almansa, que se commemora precisament enguany, responent al preguntat “¿Tot el 
mal vingué d’Almansa?”. Des de la RACV s’ha volgut fer èmfasis “en la calitat lliterària de les 
composicions, creades ex professo, i l’excelent acollida que reberen els poetes pel numerós públic 
assistent, que copava el saló”. 
 
La firma de llibres, un atre dels reclams habituals de la Fira, se presenta com a “una oportunitat de 
dialogar i compartir opinions de forma directa en els autors de les obres”, han explicat des de 
l’organisació. Ahir passaren MªÀngels González Gudino per la caseta de Del Sénia al Segura i 
Vicent Simó Santonja per la de L’Oronella. Esta vesprada Rafa Pastor firmarà eixemplars de 
Scipio i Anibal, d’Antoni Canals en la caseta de L’Oronella Per part seua, l’autora Magda 
Villaroya  atendrà als llectors que s’arrimen a la caseta de Del Sénia al Segura per a comprar el seu 
llibre ¿Eres demócrata o lo pareces? 
 



 

Demà dissabte continuarà la firma de llibres pel matí, a partir de les 12 del migdia, a càrrec del 
periodiste i escritor Obduli Jovaní, qui firmarà eixemplars del seu últim treball titulat L’Alqueria 
en la caseta de L’Oronella, i des de les 18 de la vesprada l’autora Mª Jesús Coves firmarà llibres 
de Monuments florals al Corpus i Xavier Casp: retalls de vida en la caseta de Del Sénia al Segura. 
En la caseta de la RACV, des de les 18 de la vesprada, Juli Amadeu Àrias firmarà eixemplars de 
Els verps en llengua valenciana i la seua flexió. Coves també estarà el dumenge, a partir de les 12 
del migdia, firmant llibres de Front a la mar en la caseta de L’Oronella. Ad eixa hora, Manuel 
Zarzo també firmarà eixemplars de L’atra cara de la moneda en la caseta de Del Sénia al Segura. 
 
Des de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV han afegit que “en vore el 
desenroll del primer dia de Fira augurem que clausurarem la XVI edició en un gran èxit de públic 
i de vendes”. 
 


