
 

 

DIA MUNDIAL DEL LLIBRE. AUTORS, EDITORS I LLIBRETERS 
DEMANEN SUPORT INTERNACIONAL 

Els sotasignats, representants de la indústria global del llibre, urgeixen als governs de tot el món a 
reconèixer, donar suport i celebrar la importància dels llibres, i a buscar solucions i satisfacció 
professional i acadèmica, adjudicant un seguit d’estímuls econòmics per sostenir els respectius 
sectors editorials i les empreses amb valor afegit del seu entorn.  

Avui, el Dia Mundial del Llibre 2020, reconeixem el rol vital que els llibres tenen en la societat. A 
través dels llibres aprenem, coneixem altres cultures, i somiem. Ens entenem els uns als altres. A 
través dels llibres, aprenem a empatitzar. Els llibres són necessaris per a la recerca científica, per 
educar les criatures i en l’aprenentatge al llarg de la vida. Els llibres ens ajuden a esdevenir 
persones més bones.  

Els llibres necessiten autors/res que els escriguin i els il·lustrin, editorials que hi inverteixin, 
llibreries que els ofereixin als lectors/res, i organitzacions de gestió col·lectiva per protegir els 
drets d’autor. Aquesta cadena, tan vital per a la societat, ara es troba sota una amenaça imminent.  

En aquesta època de distanciament social, la importància dels llibres s’ha realçat. Quedar-se a casa 
llegint un llibre és una manera de tenir cura dels altres. Diaris i blocs de tot arreu han confegit 
llistes de llibres per llegir durant el confinament, tant si són per evadir-se del que està passant 
com si són per comprendre-ho. En temps difícils, la gent es gira cap als llibres.  

A molts països, els pares s’han hagut de convertir en educadors. Els mestres han hagut de buscar 
sistemes nous per transmetre les lliçons als alumnes. Autors i editors de tot el món han reaccionat 
donant accés lliure al seu contingut i als serveis digitals. Les lectures online com “ReadTheWorld” 
(“Llegeix el món”) han escalat fabulosament online, i molts editors i autors s’han afanyat a donar 
suport als pares. El món s’empara en recerques publicades en revistes especialitzades per orientar 
l’estratègia sanitària i desenvolupar una vacuna. Les inversions dels editors d’aquestes revistes 
per verificar les recerques, i la seva àmplia difusió, són cabdals, en aquest cas. I han fet un pas més, 
en permetre que l’accés a la recerca relacionada amb la COVID-19 sigui lliure i fàcil de reproduir.  

Tant si parlem de llibres per al públic en general, com de llibres infantils, recursos educatius o 
recerca científica, els autors, editors, distribuïdors, llibreters i organitzacions de gestióde drets 
han reaccionat ràpidament per adaptar-se on fos necessari i tenir un paper important en la 
societat.  

La COVID-19 afecta la gent d’arreu d’una manera desastrosa. Les economies es tanquen i ningú sap 
del cert quan tornarem a la normalitat, suposant que un dia sigui possible. L’impacte en les 
indústries d’àmbit creatiu, incloent-hi el sector dels llibres, ha estat devastador.  

En molts països, la nostra indústria ja s’està asfixiant. Hem de trobar sistemes per assegurar el 
futur d’autors, publicistes, editors, dissenyadors, distribuïdors, llibreters, i els qui treballen en la 
gestió dels drets, per tal que la indústria del llibre pugui recuperar-se un cop haguem superat 
aquesta pandèmia.  

Un món sense llibres nous seria un lloc trist i empobrit. Nosaltres estem treballant durament per 
travessar aquesta crisi, però necessitem ajuda per sobreviure. Necessitem que els governs ens  
ajudin a superar-la junts. 
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