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XXX Saló del Llibre Infantil i
Juvenil de Mollerussa

l XXX Saló del Llibre Infantil i Juvenil que
organitza l’Ajuntament de Mollerussa pre-
senta aquest cap de setmana una sèrie d’ac-
tivitats destinades al públic familiar. Dissab-
te al migdia un dels pares d’Elvis Riboldi,
Jaume Copons, acompanyat de la il·lustra-
dora Liliana Fortuny, serà el conductor del
taller de contes i escriptura creativa a través
d’uns altres dels seus personatges, l’Agus i
els monstres, on els nens d’entre 6 i 10 anys
que s’hi hagin inscrit prèviament podran in-
ventar els finals de les històries amb l’ajuda
dels seus creadors. El mateix dia, a les 5 de la
tarda, La Cremallera Teatre desembarcarà al
saló amb Quina ballaruca. Diumenge 4, a les
12 del migdia, serà el torn de les Formigues a
la cuina, a través d’una versió interactiva
d’aquest conegut conte, i a les 6 de la tarda
arribarà El llibre màgic dels Contacontes
d’Arbeca, que portarà a escena La Cremalle-
ra Teatre amb l’ajuda de música, màgia i ti-
telles. Aquest divendres 2 de maig la fira es-
tarà oberta amb activitats interactives com
l’espai Fent amics per fer recomanacions de
llibres a nens hospitalitzats a la unitat d’on-
cologia de l’hospital Sant Joan de Déu, a jo-
ves en risc d’exclusió a través de l’entitat Je-
roni Moragas de Sant Cugat o a nens amb
discapacitats de l’entitat La Ventana de Mè-
xic. El saló culminarà el cap de setmana vi-
nent, 10 i 11 de maig, amb nous tallers i es-
pectacles.

Josep Pastells, premi de No-
vel·la Breu de Mollerussa

l periodista i escriptor gironí Josep Pastells
ha guanyat la 26a edició del Premi de No-
vel·la Breu Ciutat de Mollerussa amb l’obra
La síndrome de Pèlach Canyes, una sàtira so-
bre la degradació del món laboral a partir de
l’experiència d’un periodista obligat a treba-
llar per a un empresari sense escrúpols. Jo-
sep Borrell, president del jurat, l’ha definit
com “una novel·la fresca, àgil i ben escrita
que també és una reflexió sobre el paper del
periodisme quan s’ha de vendre als interes-
sos dels poderosos”. L’obra ha competit amb
42 originals més, serà publicada per Pagès
Editors i el seu autor rebrà 5.000 euros. El
jurat també ha concedit un accèssit a Susag-
na Aluja, nascuda a Belianes i resident a Bar-
celona, per Tres guineus, una obra dramàtica
ambientada en el món rural.

Llibre sobre el romànic de
Sant Vicenç d’Estamariu

issabte 3 de maig es presenta a la Seu d’Ur-
gell el llibre Tresor retrobat, sobre les pintu-
res romàniques de l’església de Sant Vicenç
d’Estamariu. L’acte tindrà lloc a les 11.30 al
Museu Diocesà d’Urgell i hi seran presents
Joan Planes, impulsor del projecte de salva-
ment i revaloració de l’església de Sant Vice-
nç d’Estamariu; l’escriptor Albert Villaró,
coordinador de la publicació; Àngels Solé,
directora del Centre de Restauració de Béns
Mobles de la Generalitat; Pere Rovira, tècnic
d’aquest organisme, i Montserrat Pagès,
conservadora d’art romànic del Museu Na-
cional d’Art de Catalunya (MNAC).
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luís Pagès i Marigot estava fent cua
en una terminal de l’aeroport de
Bolonya quan va rebre una trucada

d’un secretari de la conselleria de Cultura.
Ferran Mascarell volia parlar amb ell. Ai-
xí, treballant, mirant d’escampar el llibre
fora de les fronteres del país tot i haver
deixat formalment la direcció de Pagès
Editors en mans de la seva filla, va rebre
l’editor lleidatà la notícia que se li conce-
dia la Creu de Sant Jordi, la distinció més
gran del govern de la Generalitat. “Em va
sorprendre molt, mai vaig pensar en me-
dalles ni premis ni res semblant, l’únic
que sé fer és treballar”, ha explicat Pagès.

I ho està fent des de fa 44 anys en el món
editorial. Hi va arribar sense haver-s’ho
proposat, per un joc del destí. Nascut a
Gironella (Berguedà), va estudiar comerç

i es va especialitzar en producció agrària a
Arenys i va entrar a treballar a la coopera-
tiva de Guissona, llavors molt més mo-
desta que el gegant agroalimentari que és
avui. “La meva feina era parlar amb pro-
ductors i proveïdors, vendre farina,
aquesta mena de coses, però en casar-me
amb la meva dona vam decidir marxar
cap a Lleida perquè ella pogués desenvo-
lupar la seva carrera musical”, recorda. Va
trobar feina de linotipista; després, d’im-
pressor, i després de diverses experiències
i iniciatives va acabar creant el seu propi
segell l’any 1990. “En realitat hi estava
abocat des de la meva infantesa: la mare
era una lectora excepcional, tenia la casa
plena de llibres i els llegia tots, sobretot
Tolstoi i la gran novel·la del XIX, i de la li-
teratura catalana ho sabia absolutament
tot”, recorda. “Ella va ser clau en les pri-
meres passes en el món editorial, els seus
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consells van ajudar a prendre decisions
encertades”, explica Pagès.

La petita editorial lleidatana es va con-
vertir amb el temps en la més gran fora de
Barcelona, al servei del públic i dels autors
lleidatans però sobretot amb una mirada
nacional, al conjunt de la cultura catala-
na, publicant textos d’autors d’arreu dels
Països Catalans i amb presència a totes les
llibreries del país. I a l’exterior. També ha
creat una filial en castellà, Milenium, amb
presència important a Mèxic, Xile i altres
països d’Amèrica Llatina. A Lluís Pagès el
gremi li ha reconegut les seves gestions
per aconseguir que la cultura catalana fos
la cultura convidada a la fira de Guadala-
jara del 2004, una cita clau que va obrir
també les portes de la Fira de Frankfurt,
on va coordinar la presència dels editors

en català. Va presidir l’Associació d’Edi-
tors en Llengua Catalana i davant el tan-
cament de la distribuïdora Arc de Barà,
que va posar en risc fins i tot la pervivèn-
cia de l’editorial lleidatana i una desena
més de segells, es va arremangar per im-
pulsar Nus de Llibre. “He jugat tots els pa-
pers de l’auca, des de linotipista fins a dis-
tribuïdor”, comenta Lluís Pagès, satisfet
de la feina feta i també optimista pel que
fa al futur del llibre en català: “Fa 8 anys els
editors catalans vam fer un estudi i vam
concloure que el 16% dels llibres venuts
eren en català, i ara aquest percentatge ja
es troba en el 25% i la progressió no fa res
més que continuar”, apunta Pagès. El pas-
sat 22 d’abril es va fer l’entrega de les
Creus de Sant Jordi del 2014 al Palau de la
Generalitat, a ell i 26 premiats més. “La
majoria havien publicat algun llibre: era
com estar a casa.” ❋

Lluís Pagès ha estat
reconegut amb la Creu
de Sant Jordi el 2014
per la seva trajectòria
en el món editorial
ARXIU

Garat,
en català
El segell no s’atura.
Als 3.000 títols en
català editats, Pagès
Editors n’hi ha
sumat un més
aquesta mateixa
setmana: La cambra
fosca, d’Anna-Marie
Garat, novel·lista
francesa amb
projecció
internacional a partir
de Dans les main du
diable.




