
ara llegim 
38 DISSABTE, 4 DE SETEMBRE DEL 2021 ara   
arallegim

del novel·lista, 
dramaturg, poeta i 
traductor Jordi 
Cussà i Balaguer. Fe-
ia pocs mesos que havia 
publicat la seva última no-
vel·la, El primer emperador i la 
reina Lluna, a Comanegra. La Set-
mana l’homenatja amb una taula 
rodona on participaran quatre 
amics, editors i col·laboradors de 
l’autor: Jaume Huch, Jordi Puig, 
Ignasi Pàmies i Jaume Capdevila 
[10 de setembre, 18 h]. 

A més d’acollir la presentació 
d’una nova edició de La veu melodi-
osa (Edicions 62) a càrrec de Pilar 
Beltran, Jordi Coca, Pilar Aymerich 
i Betsabé Garcia [18 de setembre, 
18.45 h], Montserrat Roig serà re-
cordada també fora del recinte de la 
Setmana, en un acte que tot i això 
forma part de les activitats de la fi-
ra: la Revetlla Roig, que se celebra-
rà al CCCB i en què participaran 
David Fernàndez, Xavier Antich, 
Aina Torres i Pilar Aymerich [4 de 
setembre, 18.30 h]. 

“Si es perd l’hàbit de llegir, tin-
dreu una societat molt més pobra 
humanament i intel·lectualment”, 
deia Gemma Romanyà, empresària 
del sector de les arts gràfiques, me-
cenes cultural i directora de la im-
premta Romanyà-Valls des del 
1973. Tres anys després de morir als 
72 anys, rebrà un homenatge on 
participaran Elisenda Romanyà, 
Valeria Bergalli i Jordi Nadal [17 de 

Una allau d’activitats  
per a tots els gustos

setembre, 18 h]. En l’apartat d’ho-
menatges destaca també el que fa 
l’editorial AdiA a l’autor mallorquí 
Miquel Àngel Riera, mort ara fa 25 
anys. Torna a posar en circulació la 
seva obra poètica completa i Jaume 
C. Pons Alorda li dedicarà un recital 
[11 de setembre, 12 h]. 

Trajectòria i difusió 
Biel Mesquida i Xavier Graset,  
els dos premiats d’enguany 
La 25a edició del premi Trajectòria 
ha recompensat el poeta, narrador i 
professor Biel Mesquida, que reco-
llirà el guardó el 15 de setembre a les 
19.30 h. Qui vulgui veure’l recitar no 
es pot perdre la presentació del seu 
últim poemari, Carpe momentum 
(Cafè Central), acompanyat de Me-
ritxell Cucurella-Jorba (11 de se-
tembre, 13.30 h). L’organització de 
la Setmana ha inaugurat el palma-
rès del premi Difusió –pensat per 
reconèixer la feina d’algú que divul-
gui el valor dels llibres des dels mit-
jans de comunicació– amb Xavier 
Graset, que dirigeix i presenta el 
programa diari Més 3/24. El perio-
dista rebrà el premi acompanyat 
d’Eva Piquer [11 de setembre, 13 h]. 

Activitats familiars 
Contacontes, recitals i actuacions 
musicals imprescindibles 
La Setmana sempre ha tingut molt 
present el públic familiar i presen-
ta una atapeïda programació de 
contacontes, recitals i actuacions 
musicals per als infants. Entre les 
activitats d’enguany hi ha la lectu-
ra d’Un talp al meu jardí (Estrella 
Polar), de Martí Gironell i Coaner 
Codina [15 de setembre, 19 h]; la 
presentació d’El mur dels Garcia 

(Animallibres), a càrrec de Jaume 
Copons i Òscar Julve [15 de se-
tembre, 19.45 h]; el concert reci-
tal Gira la lluna que faran Ferran 
Gallart i Anna Grimal [17 de se-
tembre, 17.45 h], i la lectura de 

Què veus, eriçó?, el nou llibre de 
Ramon Besora i Natasha Domano-
va, publicat per Pagès Editors [12 de 
setembre, 11.45 h]. 

Dues grans visites  
El premi Booker Douglas 

Stuart visita la Setmana 
La història d’en Shuggie 
Bain, que publica aquest 
setembre Edicions de 
1984, és una novel·la 
ambientada a l’Escòcia 

de la dècada dels 80, en 
plena crisi industrial de-

guda a les polítiques neoli-
berals de Margaret Thatcher. 

L’escriptor i dissenyador de moda 
escocès Douglas Stuart visitarà la 
Setmana per presentar el seu debut, 
que va rebre el prestigiós premi 
Booker el 2020, i en parlarà amb Bel 
Olid al CCCB [15 de setembre, 18 h]. 
Una altra autora que presentarà el 
seu primer llibre a la Setmana és 
l’alemanya Katharina Volckmer, 
que amb La cita (La Campana) ha 
aconseguit una quinzena de traduc-
cions. L’agent literària i novel·lista 
explica en clau de monòleg la visita 
d’una dona jueva a un cirurgià que 
l’ha d’examinar abans d’una opera-
ció de canvi de sexe per “alliberar-
se” de la seva vagina i del sentiment 
de culpa de ser del mateix país que 
va engendrar el nazisme. En parlarà 
amb Pol Guasch, autor de Napalm al 
cor [14 de setembre, 19 h].!
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La millora de la situació 
sanitària ha permès als 
organitzadors de la Set-
mana del Llibre en Cata-
là programar el triple 

d’activitats que l’any passat. Divi-
dides en tres escenaris, superaran 
les 250, entre presentacions, tau-
les rodones, converses, homenat-
ges, signatures de llibres, itineraris 
i activitats familiars.  

Un aparador de la represa 
La Setmana concentra  
175 presentacions  
El sector editorial en 
llengua catalana tre-
balla cada any amb 
més energia per 
poder presentar al-
guns dels títols 
més destacats du-
rant les primeres 
setmanes de setem-
bre, coincidint amb la 
Setmana. Enguany són 
175 les novetats que s’hi pre-
sentaran. Carlota Gurt parlarà de 
Sola (Proa) acompanyada de Lluís 
Calvo, autor de Fulgor (Llibres del 
Segle) [12 de setembre, 19.30 h]. 
Montse Barderi presentarà La vida 
autèntica (Columna) fent tàndem 
amb Pilarín Bayés, que celebra els 
1.000 títols com a autora a 1.000 mo-
tius per viure (La Galera) [18 de se-
tembre, 11.45 h]. També Joan-Llu-
ís Lluís conversarà sobre la seva úl-
tima novel·la, Junil a les terres dels 

!!!! J.N.
bàrbars (Club Editor), amb Anna 
Gas, autora del llibre de relats 
El pèndol (Proa), últim premi Mer-
cè Rodoreda [18 de setembre a les 
18 h]. Sergio Vila-Sanjuán recorda-
rà els primers anys de Baltasar Por-
cel a partir de l’assaig El jove Porcel 
(Edicions 62) [14 de setembre, 
20.15 h]. Àlvar Valls i Eduard Màr-
quez dialogaran sobre la monumen-
tal Entre l’infern i la glòria (Edicions 
de 1984), novel·la amb què Valls ha 
guanyat l’últim premi Crexells 

[16 de setembre, 18 h].  
Tina Vallès presentarà 
El senyor Palomar a 

Barcelona (Anagra-
ma) acompanyada de 
Joana Masó, que 
parlarà de la investi-
gació sobre el psi-
quiatre Francesc 

Tosquelles i del vo-
lum Tosquelles. Curar 

les institucions (Arcà-
dia) [16 de setembre, 20.15 

h]. Una de les presentacions 
més singulars d’aquesta edició se-
rà la del Jaufré, novel·la en vers oc-
cità del segle XIII traduïda al cata-
là per primera vegada per Anton M. 
Espadaler i publicada a Barcino 
[11 de setembre, 11.15 h]. 

Homenatges 
De Jordi Cussà a Montserrat Roig 
i Gemma Romanyà 
Una de les pèrdues més notables en-
tre els escriptors catalans ha estat la 
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Del 10 al 19 de setembre, al Moll de la Fusta, Joan-Lluís Lluís, 
Carlota Gurt, Tina Vallès i Pilarín Bayés presentaran  
novetat a la Setmana, en què s’homenatjarà Jordi Cussà


