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publicar la versió catalana de Memòria del buit, que també va ser publicada en castellà a Hoja de Lata, microeditorial asturiana dirigida per
Laura Sandoval i Daniel Álvarez
Prendes que va publicar els primers
títols el 2013 i que compta al seu catàleg amb títols de Gavin Maxwell,
Elinore Pruitt Stewart, Julian Semiónov i Luisa Carnés. “Compteu
amb nosaltres per seguir lluitant des
de la trinxera de la cultura”, van dir
ahir els editors. Fois, que no va poder ser a Barcelona, va enviar un vídeo d’agraïment: “La història dels
Chironi és com la de moltes famílies, feta de vivències grans i petites.
Amb una diferència: ells han trobat
un boig disposat a explicar-les en
tres llibres. Aquest boig soc jo”.
La tercera categoria que reconeixen anualment els llibreters catalans és la del millor àlbum il·lustrat.
En aquest apartat l’obra guanyadora ha sigut El banc blau, d’Albert
Asensio, que l’editora Mar González,
de Babulinka, ha descrit com “una
obra amb gran capacitat d’emocionar que parla sobre el pas del temps
i mostra un missatge necessari: sempre podem tornar a començar”. El
banc blau explica amb sobrietat i
bon gust les històries d’amistat,
amor i solitud que tenen lloc al voltant del banc d’un parc que és l’únic
que sobreviu, impertorbable, al cap
dels anys.✒

F. MELCION

UNA LLIBRETERA I
UN CAP DE PREMSA
AL PALMARÈS
Des de fa sis anys, el Gremi de
Llibreters atorga el Memorial
Pere Rodeja. És una distinció
que, igual que el premi Llibreter,
no té dotació econòmica però
gaudeix d’un ressò notable. El
Memorial Pere Rodeja premia
una llibreria catalana i “una persona o entitat que destaqui per
la divulgació i suport envers les
activitats que els llibreters duen
a terme”. La llibretera guanyadora ha sigut Rosana Lluch, de
Llorens Llibres, ubicada a Vilanova i la Geltrú. L’altre premi ha
sigut per a Xavier Gafarot, cap
de premsa del Grup 62, “per la
feina, sovint amagada, dels gabinets de premsa editorials, en
un treball continu amb llibreries
i autors”.

l premi Llibreter va néixer l’any 2000 amb la
intenció de reconèixer
una obra de ficció publicada “durant l’últim any
i que hagués passat relativament
desapercebuda als lectors”, recorda
Antoni Daura, actual president del
Gremi de Llibreters. El primer dels
llibres afortunats va ser L’última
trobada, de Sándor Márai, recuperació de Salamandra i Empúries
d’una novel·la de l’escriptor hongarès publicada per primera vegada el
1942. L’elecció de Márai –que s’havia suïcidat el 1989 als Estats Units–
va ser molt ben rebuda pels lectors:
les bones vendes van fer que durant
els següents anys se’n publiqués
gran part de les novel·les.
Durant la primera etapa del Llibreter –que també distingia un àlbum il·lustrat, categoria que ha anat
guanyant visibilitat els últims anys–
es va potenciar autors com Javier
Cercas, que el va aconseguir el 2001
amb Soldados de Salamina, J.M. Coetzee, que va guanyar-lo el 2003
amb L’edat de ferro poc abans de rebre el Nobel, i Robertson Davies,
gràcies a El cinquè en joc, primera i
excel·lent novel·la de la trilogia de
Deptford: el guardó de l’any 2006 va
permetre la consolidació del projecte editorial de Libros del Asteroide.
“Quan portàvem una dècada del
premi vam voler fer una reflexió sobre el perfil del llibres guanyadors
–explica Daura–. En tot aquell
temps només dos autors catalans
l’havien aconseguit, Javier Cercas
i Enrique de Hériz, i tots dos escriuen en castellà. Vam proposar desdoblar el premi de ficció a un autor
en llengua catalana i a un autor d’altres llengües. La proposta es va
aprovar per majoria en una assemblea”. Els primers guanyadors de la

nova etapa van ser Jordi Puntí, amb
Maletes perdudes, i Elizabeth
Strout, amb Olive Kitteridge. Va ser
l’any 2010: una vegada més, tots dos
llibres van acabar tenint molt de recorregut entre els lectors. Des de
llavors, alguns dels autors que han
rebut el Llibreter han sigut Blanca
Busquets, Gerbrand Bakker, Wajdi
Mouawad, M. Mercè Cuartiella i
Alicia Kopf.
Com funciona el premi?

El Llibreter és tan antic com el premi Libro del Año, del gremi de llibreters de Madrid, que actualment
també està dividit en diverses categories. Un dels altres guardons del
sector de l’Estat amb què comparteix objectius és el premi Euskadi
de Plata. Marià Marín, secretari
tècnic del Gremi de Llibreters, explica el funcionament del premi:
“Hi ha un jurat per a cadascuna de
les categories format per cinc llibreters en actiu. Aquest jurat rep al
llarg de l’any les propostes que els
fan arribar les llibreries: cal que els
títols siguin publicats entre el maig
de l’any anterior i el de l’any en curs,
i que siguin de qualitat però no hagin rebut l’atenció que mereixien”.
El jurat es reuneix tantes vegades
com calgui –sigui presencialment o
a través de debats per correu electrònic– fins que quan s’acosta la data de lliurament fa una última trobada decisiva, durant la qual es voten els candidats –que acostumen a
ser entre tres i cinc per categoria–
i es redacta per què s’escull els guanyadors. Tot i que el premi Llibreter vol ser un dels moments de trobada més importants del sector, ha
sigut durant els últims anys que
s’ha impulsat la festa en què s’anuncien els escollits. Ahir, a la sala Luz
de Gas hi van passar més de 500
convidats.✒
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L’última trobada, de Sándor Marai, es va emportar el primer premi
Llibreter: entre els finalistes hi havia Vila-Matas i Carme Riera. ARA

