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ANY TEMÁTIC DEL LLIBRE I LA LECTURA 2005 

Asseguren els experts que "lo imprimir de lletres" comen~a a Catalunya en 
temps del rei Joan d'Aragó, a la segona meitat del segle XV. 

També sembla unanime el reconeixement de la ciutat de Barcelona com a 
capdavantera en "el nou art de !'estampa". Com deia Francesc Argilagues en el 
proleg de l'obra Artice/la l'any 1483, " ... aquests homes feren unes obres tan 
útils al genere huma com no n'havien vist cap els temps deis avantpassats ... " 

En tot cas és indiscutible que al llarg del segle XV existeix ja un nombre 
destacat d'impressors i també de llibreters, que poc després es desdoblaran en 
llibreters - editors, naixent les primeres editorials. Tots junts, impressors, 
llibreters i editors esdevindran amb poc temps una referencia indiscutible de la 
identitat cultural de la ciutat de Barcelona del progressiu enfortiment i la 
singularització de la cultura catalana. 

A l'entorn del llibre, de la seva impressió, de la seva venda, Barcelona ha 
desenvolupat al llarg deis segles i fins avui el sector cultural més dinamic i 
central de la cultura catalana al qua! s'ha sumat a finals del segle XIX la 
producció de diaris i al segle XX una indústria editorial que ha convertit 
Barcelona en una de les capitals mundials de l'edició, al costat de ciutats com 
són Nova York, París o Londres. 

També és ben cert que la societat actual ha posat la lectura al costat de 
moltes altres activitats ( especialment la galaxia audiovisual) que en són al hora 
complement i també sovint competencia. I també és cert que aquest entorn 
esta generant canvis ben evidents en el paper del llibre i de la lectura, així 
com deis seus protagonistes histories, d'una manera molt especial els editors, i 
els llibreters i la propia societat literaria. 

Sigui com sigui el llibre és avui per a molts un bé cultural imprescindible; les 
societats que vulguin assegurar el seu lloc en la societat del coneixement 



hauran d'impulsar la lectura com a principal constructora i comunicadora del 
saber. 

Atesa roportunitat que ens brinda de l'any 2005 de singularitzar Barcelona en 
el conjunt d'actes que se celebren amb motiu del el quart centenari de la 
publicació del llibre "Don Quijote de la Mancha" de Miguel de Cervantes/ 
personatge que va descobrir la primera impremta a Barcelona. 

Vistos1 dones, els precedents esmentats i ates el magnífic resultat deis 
anteriors anys tematics impulsats per la ciutat de Barcelona/ com ara I'Any 
Gaudí i I'Any del Disseny1 es presenta al Plenari del Consell Municipal de 
I'Ajuntament de Barcelona la següent 
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PRIMER.- Singularitzar a Barcelona la celebració del quart centenari de la 
publicació de El Quixot, l'any 2005, amb un any tematic dedicat al Llibre i la 
Lectura, amb l'objectiu de potenciar el sector del !libre, la lectura i la seva 
identificació amb la ciutat. 

SEGON.- Potenciar la convicció col·lectiva sobre el paper !libre i de la lectura 
com un sector estrategic clau per al desenvolupament la ciutat del 
coneixement 

TERCER.- Enfortir, impulsar i promoure el present i el futur de la ciutat de 
Barcelona com una ciutat lectora. 

QUART.- Aprofundir les potencialitats culturals, economiques i socials del 
sector del !libre i editorial en tots els seus ambits i tecnologies, així com deis 
perfils professionals, de les diferents ocupacions i també de la formació 
associada dins i fora de la Universitat. 

CINQUE.- Impulsar i difondre la imatge internacional de Barcelona associada 
al món de l'edició. 

SISE.- Convidar a participar a les persones i els col·lectius que formen part 
d'aquest ambit, com són els autors, els editors, els llibreters, els impressors, 
els bibliotecaris i evidentment, els lectors. 

SETE.- Convidar a participar a les Institucions públiques i privad es, 
associacions i empreses perque amb la seva col·laboració es porti a terme 
aquest projecte. 



VUITE.- Desenvolupar a través de tot tipus de formats -exposicions, debats, 
seminaris, simposis especialitzats, publicacions, itineraris, festivals literaris, 
espectacles1 programes de radio i televisió- les activitats de I'Any. 

NOVE.- Posicionar Barcelona com una de les metropolis de primer nivel! per 
les seves polítiques culturals1 específicament en el camp de l'edició. 

DESE.- Acordar encarregar a I'Institut de Cultura de Barcelona perque aculli i 
desenvolupi I'Any del Llibre i la Lectura 2005. 

Barcelona, 15 de setembre de 2003. 


