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La Fira del Llibre en Català, que vam celebrar els dies 4 i 5 de novembre
a Ciutadella, ens va deixar moltes propostes i moltes ganes de llegir
Text: Servei de Política Lingüística i Cultura Popular

Parlam amb els llibreters participants perquè ens facin propostes de lectura en català. Per açò els hem demanat que ens contestin aquestes dues
preguntes:
Quin és el llibre que heu venut més a la XII Fira del Llibre en Català?
De l’estand que heu posat a la Fira, quin era el vostre llibre preferit?

XII FIRA DEL LLIBRE EN CATALÀ

ESPAI 14
Miguel García Sánchez
Harry Potter i el llegat maleït, una obra de
teatre de J. K. Rowling, J. Tiffany i J. Thorneque que dóna continuïtat a la saga.
El petit príncep, d’Antoine de SaintExupéry.
JOCS MAÓ
Francesca Mus Pons
El Llibre del gentil i dels tres savis, de Ramon Llull, en versió d’Ignasi Moreta i
Àfrica Fanlo, de l’editorial Petit Fragmenta. Es va fer la presentació del llibre a la
Fira amb la participació dels autors.
En podria dir molts, aquest any hi havia llibres preciosos. Però si n’haig de triar
un, el meu preferit va ser Óssa i conill, un
conill menut i saberut, de Baula. El vaig llegir a la Fira i és un conte petitó amb unes
il·lustracions molt divertides i tendres. Recomanable per a totes les edats.
JUGUETTOS CA NA JUANA
Joana Torres Pons
Alguns dels llibres amb més acceptació
han estat els de la col·lecció Llibre Llanterna, amb diversos subtítols, que persegueixen que el lector no sigui tan conscient de la lectura però que s’impliqui en
l’observació i aquesta el porti a implicar-se
i interactuar amb el llibre.
En el nostre estand el més important
és que el nen junt amb la seva família pugui apreciar la importància que té en la
vida de qualsevol ésser humà el coneixement i que una de les fases més important
d’aquest aprenentatge passa per un llibre.
Llibres de les col·leccions de fades i els
sentiments o Conta’m una cançó seran superimportants a la biblioteca de casa.
LA TORRE DE PAPEL
Micky
Peccata Minuta, relats d’escriptors i escriptores dels cursos de Maó i Ciutadella
de La Isla de los Escritores.
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Mare i filla, de Jenn Díaz.
LLIBRERIA CATALANA
Miquel Llompart
Una història particular, de J.M. Quintana.
La putrefacció de la llum, de Josep Masanés.
LLIBRERIA PAU
Roser Seguí
L’amor del capità Gavina, de Pau Faner,
publicat per Editorial Meteora.
Història de Menorca, de Miquel Àngel
Casasnovas, publicat per la Institució
Francesc de Borja Moll.
LLIBRERIA SA CATÒLICA
Susana Quiñonero
Plantes silvestres comestibles de Menorca,
de Cristòfol Mascaró Sintes, publicat pel
GOB; Una història particular. Els conflictes Església-Estat a la Menorca del segle XVIII, de
Josep M. Quintana, i llibres de Peppa Pig.
Qualsevol dels llibres relacionats amb l’illa.
SA LLIBRERIA DE FERRERIES
Pere Al·lès
L’amor del capità Gavina, de Pau Faner.
Llampecs, de Jean Echenoz, publicat per
Raig Verd. Es tracta d’una novel·la basada en la vida de l’enginyer Nikola Tesla.
VADLLIBRES
Marta Simon i Joan Pere Alzamora
Per a adults el llibre més venut ha estat
Els hereus de la terra, la continuació de L’església del mar, d’Ildefonso Falcones. Un llibre molt esperat pels lectors fidels d’aquest
escriptor català. I per a fillets, Max i els
superherois, de Rocío Bonilla i Oriol Malet.
Si n’hem de triar un ens quedam La
Terra Santa, d’Alda Merini, publicat per
l’editorial menorquina Arrela, amb traducció de la poeta Nora Albert. I pel que
fa a literatura infantil coincidim amb el
públic, perquè ens agrada molt Max i els
superherois, un cant a la imaginació, a la
fantasia i a l’amor per les mares.
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