
Saló del Llibre de Barcelona 2006

Aquest any, com l’edició anterior, l’Euskaltzaindia / Real Acadèmia de la
Llengua Basca, l’Institut d’Estudis  Catalans i el Consello da Cultura Galega van
compartir estand al Saló del Llibre de Barcelona, celebrat durant els dies 21 al
26 del proppassat mes de novembre. Donar a conèixer el treball que les tres
institucions desenvolupen en l'àmbit de la producció de les seves publicacions,
així com establir relacions directes amb els compradors potencials dels seus
fons és el doble objectiu d'aquesta presència en la citada fira, fonamentalment
dirigida a lectors i compradors.

El primer objectiu s’ha assolit en escreix, els vincles d’unió són consistents,
sòlids i perdurables ja que ens hem de remuntar a un parell d’anys enrera a la
participació al Liber, des de l’any 2003 (Madrid) i 2004 (Barcelona) i també a la
presència a la Fira del Llibre i del disc a Durango l’any 2005. El segon objectiu,
més difícil d’avaluar, sembla que el Saló del Llibre costi d’arrencar,on trobem
un excés de novetats editorials i un divorci proporcionalment negatiu amb la
quantitat de visitants i públic lector, només assolit, en part, pel cap de setmana.

l’Euskaltzaindia va presentar a Barcelona prop de 100 publicacions, entre les
quals es troben totes les referides a temes de gramàtica, toponímia, lingüística i
literatura. Alguns dels títols que es podran veure són Euskal Izendegia- Ponte
Izendegia - Diccionarios de nombres de pila - Dictionnaire des prénoms;
Neologismos en la obra de Sabino Arana Goiri, de Ines Pagola, tom 18 de la
colección Iker; Jose Mari Satrustegi: ereile eta lekuko (de Andres Iñigo) y
Baztango mintzoa: gramatika eta hiztegia (de Pello Salaburu, con la ayuda de
Maite Lakar), els primers números de la colección Mendaur, creada pel Govern
de Navarra y Eusklatzaindia; Antzuolako toponimia, de Kristina Pavo, tom 25 de
la col·lecció Onomasticon Vasconiae; i els premis literaris que anualment
concedeix Euskaltzaindia i la Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK).

Per part de l’Euskaltzaindia l’estand va estar representat per dos treballadors
de l'Acadèmia: Ricard Badiola, executiu de publicacions, i Jon Artza,
responsable del Servei de distribució de publicacions. Per altra banda,
l’Euskaltaindia va presentar als visitants la seva pàgina web. En ella s'oferix
tota la informació referent a l'Acadèmia. Conté, a més, el fitxer de dades
*onomástico basc -que reuneix el diccionari de noms de pila, el *nomenclàtor
d'entitats de població, el diccionari de cognoms i els noms de les forests-, els
dictàmens de *Euskaltzaindia, el Diccionari Unificat i el catàleg de la Biblioteca
*Azkue.

EL Consello da Cultura Galega va mostrar una cinquantena de publicacions del
seu fons editorial, gràcies a l’estreta col·laboració amb el Sr. Antonio Montero,
gerent del Consello da Cultura Galega.

Per part de l’Institut d’Estudis Catalans l’estand va ser representat per Francesc
Albar, cap del Servei Editorial, pel Sr. Manuel Pascual, responsable de
Distribució de Publicacions i pel Sr. Jaume Nogueroles, responsable de la



logística dels magatzems i dels enviaments, així com de la inestimable
col·laboració de Sandra Rigall, Ramon Martínez i Jordi Pedrola, treballadors de
l’IEC. L’IEC va presentar prop de cent vint publicacions, on podíem trobar les
darreres novetats editorials editades per les Seccions i les societats filials, els
projectes d’investigació resultat dels programes de recerca, els publicacions de
la Presidència així com els darrers treballs de les col·leccions més
emblemàtiques de les seccions de l’IEC: Biblioteca Filològica, Memòries de la
Secció Històrico-Arqueològica, Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències
Socials i els Arxius de la Secció de Ciències Biològiques i de la Secció de
Ciències i Tecnologia. També les publicacions periòdiques van ser presents i el
Portal de revistes científiques va ser consultable via web des de l’estand.

També es podien consultar les publicacions de la plataforma Textos Medievals
Catalans, que agrupa el conjunt de les empreses d’edició i d’estudi dels textos
medievals que existeixen als països de llengua catalana; creada l’any 2005,
amb la voluntat de sumar esforços i de donar solidesa a la difusió nacional i
internacional de la tasca d’aquestes empreses.


