
oficial de la edición popular promovida por las Academias. Además, cumplió un deber de jus-
ticia rindiendo un emotivo homenaje a la figura de Ernesto Sábato en la voz del poeta José Sa-
ramago, acompañada por el testimonio de los directores de la Real Academia Española y del
Instituto Cervantes.

En las sesiones, a las que asistieron más de 800 personas, intervinieron 160 congresistas
procedentes de todos los países de lengua española así como de otras naciones no hispanoha-
blantes. Entre ellos hubo escritores, ensayistas, cineastas, periodistas, empresarios de medios
de comunicación, editores, académicos, lingüistas, hispanistas y universitarios de 25 países.
Los directores de las Academias de la Lengua Española presidieron la totalidad de las sesio-
nes, celebradas en el Teatro El Círculo, que fue restaurado para la ocasión, y en el Complejo
Cultural Parque de España.

El Congreso ha supuesto también una importante ocasión para que las entidades organi-
zadoras mostraran sus líneas de trabajo y proyectos actuales. El Instituto Cervantes expuso sus
planes de creación de centros, formación de profesores, organización de diplomas del español
lengua extranjera y otros aspectos de gran interés en una sesión plenaria del Congreso. La
Asociación de Academias, por su parte, tuvo a su cargo otra sesión en la que, a las ya mencio-
nadas presentaciones del Quijote y el Diccionario Panhispánico de Dudas, añadió la que el
Secretario general de la Asociación, don Humberto López Morales, hizo del Diccionario aca-
démico de americanismos, complementada con la del resto de los proyectos académicos a car-
go del Director de la Academia Mexicana, don José Moreno de Alba, y el Secretario de la Real
Academia Española, don Guillermo Rojo. [G. R.]

Fira Internacional del Llibre (Guadalajara, novembre-desembre 2004). — La Fira
Internacional del llibre de Guadalajara és un immens aparador de la indústria del llibre bàsi-
cament, però no d’una manera única, editat en espanyol. Hi ha una presència testimonial d’e-
ditorials nord-americanes i alguna, més escadussera, d’altres àmbits lingüístics. A diferència
de la de Frankfurt, que és deu o vint vegades més gran i amb presència de totes les llengües
amb presència editorial al món, la de Guadalajara es beneficia d’una participació més activa
del públic lector. S’hi fan vendes de llibreria a més dels contactes editorials normals d’una fira
i la presència de públic encuriosit, molt del qual públic ben jove, és constant. Vaig entendre la
fira com un fenomen totalment integrat a la ciutat. La presència de llibres catalans i d’infor-
mació sobre la realitat catalana i sobre la llengua era, penso jo, correcta i l’organització, tant
de la Fira com des de l’Institut Ramon Llull, eficient.

En aquest context, la participació dels escriptors catalans va tenir aspectes molt positius
(si més no des de la meva experiència) com ara les xerrades de presentació de la nostra obra a
instituts de batxillerat de la ciutat o del seu àmbit d’influència. Aquests actes es van convertir,
espero que en tots els casos, en l’ocasió de parlar a alumnes àvids d’informació, de l’existèn-
cia de la llengua catalana, de quin és el seu àmbit geogràfic i de la literatura que s’hi ha fet i
s’hi fa. També al firal, la participació en diverses taules rodones va ser positiva per informar
de la nostra realitat. Segurament la part més discutible va ser la institucional. Les autoritats ca-
talanes, fidels a la confusió, van fer mans i mànigues per desorientar el personal que sol anar
als actes oficials que, per exemple, es va quedar amb la idea que l’autor més representatiu de
la literatura catalana és el malaguanyat Vázquez Montalbán. [J. Ca.]

* * *
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