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L’obra d’art
que estarà
estampada a
les bosses i
punts de llibre
d’aquesta
edició de la
SLC ha estat
creada per
Joan-Pere
Viladecans,
pintor i
gravador de
formació
autodidàctica

FESTIVAL LITERARI LLUÍS LLORT

35 anys
de llibres
Del 8 al 17 de setembre se celebra, a l’avinguda
de la Catedral de Barcelona, la 35a Setmana del
Llibre en Català, la gran festa del sector on 170
autors signaran fins a 200 novetats editorials

L

a Setmana del Llibre en Català
(SLC) arribarà el mes vinent a la
35a edició. Una xifra rodona que se
celebrarà amb la força que atorga la consolidació i l’experiència acumulada, premiada amb l’augment progressiu d’assistents i de vendes. Per segon any consecutiu, Joan Sala n’és el president, i també ho
és de l’Associació d’Editors en Llengua
Catalana (AELLC) i editor de Comanegra,
entre d’altres càrrecs.
L’avinguda de la Catedral de Barcelona
acollirà del 8 al 17 de setembre un dels esdeveniments culturals més importants del
país pel que fa a projecció, volum de negoci, participants, assistents, difusió... Les xifres confirmen la potència d’un festival del
llibre, no tan concentrat ni festiu com
Sant Jordi, però amb una altra mena de
virtuts. Un total de 1.750 metres quadrats
seran ocupats per 163 expositors repartits
en 62 mòduls. Dels expositors, 144 són segells editorials, 13 corresponen a llibreries,
2 a distribuïdores i 4 són d’institucions.
Entre tots oferiran unes 200 novetats editorials, a més de molts més llibres de fons.
I hi haurà al voltant de 170 autors que,
tant si presenten novetat com si no, seran
a disposició dels lectors per dedicar els
seus llibres.
Un any més hi participa iQUIOSC.cat,
amb un espai de 100 metres quadrats on
es podran adquirir números de fins a 500
capçaleres de revistes i premsa comarcal.
En canvi, per primera vegada hi haurà un
mòdul, de la mà de la llibreria Laie, de
venda en exclusiva de llibres d’autors catalans traduïts a altres llengües.
S’han programat més de 200 activitats,
entre presentacions, xerrades, recitals... 40
del total estan dedicades al públic infantil.
Aquests actes es desenvoluparan en algun
dels tres escenaris, amb diferent aforament, que s’instal·laran a l’avinguda de la
Catedral, a més de dos d’interiors, al Casal

del Metge i l’auditori del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Alguns dels temes que es tocaran són Catalunya, passat i present, Gastronomia i Benestar, Memòria Històrica, Música i Art,
Educació, Catalunya en primera persona...

L’aportació de l’Institut Llull

L’Institut Ramon Llull organitza anualment una visita d’editors i agents literaris
estrangers a Catalunya amb l’objectiu de
presentar-los la literatura catalana de manera directa i personalitzada, fomentant
també els lligams entre aquests i els agents
literaris i les editorials catalanes, els escriptors, els crítics i els traductors.
Aquest any la 6a edició del Making Catalan Literature Travel for Internacional
Publishers and Agents se celebrarà dins del
marc de la SLC. D’aquesta manera es fa un
pas més per arribar a configurar un Saló
del Llibre que, sense que la SLC perdi la
seva essència de fira i festival de la cultura,
pretén internacionalitzar l’edició en català
i professionalitzar la
gran cita anual. Visitaran el festival 16 editors
de 14 països.

Viladecans

L’obra d’art que estarà
estampada a les bosses i
punts de llibre d’aquesta edició de la SLC ha
estat creada per JoanPere Viladecans, pintor
i gravador de formació
autodidàctica. Des del
1967, en què va iniciar
la seva trajectòria, ha
fet un llarg periple
d’exposicions, tant a escala nacional com
internacional. El tractament que Viladecans fa de la matèria a força de gruixos de
pasta de paper sobre cel·lulosa impregna-

da de pigment i la preocupació per la textura i pel teixit orogràfic continuen sent
objectius principals de la seva recerca.
De la peça feta expressament per a la
SLC hi ha tres originals: un que conserva
el pintor, un que es quedarà exposat a la
seu de l’AELLC i el tercer que li regalaran
a Jaume Cabré en l’acte de lliurament del
Premi Trajectòria.

El vessant solidari

Com cada any, tots els
implicats en l’organització de la SLC (Comissió
Organitzadora, expositors, institucions, col·laboradors, patrocinadors,
treballadors...)
estan
compromesos amb una
causa
solidària.
En
aquesta ocasió amb FundiPau (Fundació per la
Pau) que treballa per
comprometre la població
a construir un món sense
violència. L’acte a favor
de la cultura de la pau tindrà lloc diumenge 10, a les 11 h. Sens dubte, els al·licients
per visitar la Setmana del Llibre en Català
són molts i variats. ❋
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Tres imatges de la
Setmana del Llibre
en Català de l’any
passat: una vista
aèria del conjunt de
la infraestructura,
que aquest any serà
molt similar;
visitants pel
passadís central
dels mòduls de
llibres; i l’escenari
principal

Convidat especial

Premi Trajectòria

Paul Auster és el convidat especial de
la SLC. Dissabte 9, a les 12 h, a
l’auditori del COAC, presentarà la seva
novel·la 4 3 2 1 (Edicions 62). L’autor
d’obres com ara La trilogia de Nova
York i Leviatan ambienta l’obra l’any
del seu naixement, 1947, i, un cop
més, parla de la influència de l’atzar.

El 21è premi Trajectòria serà per a
Jaume Cabré (Barcelona, 1947), per
“l’excel·lència de la seva obra literària,
la seva obra monumental i la defensa
de la cultura catalana”, segons fa
constar el jurat. L’acte de lliurament
serà dijous 14 a les 19.30 h, a
l’escenari principal de la SLC.

Novetats literàries
Aquestes són algunes de les principals novetats que seran presentades al llarg de la Setmana del Llibre en Català
Per saber el dia, l’hora i l’espai concret, consulteu el web www.lasetmana.cat
El més i el menys, d’Erri De Luca (Bromera)
L’emperador, de Jordi Coca (Comanegra)
Barcelona, viatge a la perifèria criminal Antologia, Diversos autors (Crims.cat)
Carles Riba. Biografia i antologia de
poemes,Albert Manent i Jaume Medina
(Cal·lígraf)
Afores, de Ramon Mas (Edicions de 1984)
Josafat, de Prudenci Bertrana - Edició a cura
de Xavier Pla (Ela Geminada)

Això no és Amèrica, de Jordi Puntí (Empúries)
Per Catalunya, de Suso de Toro (Gregal)
L’assassí que estimava els llibres,

Rutes literàries de Barcelona,

de Martí Domínguez (Proa)

de Jaume Fàbrega (Viena)
La casa de la frontera, de Rafael Vallbona
(Edicions 62 - premi BBVA Sant Joan)

Les quatre vides de l’oncle Antoine, de Xavier
Aliaga (Angle - premi Pin i Soler)
Us volia dir..., de Jaume Cela (Eumo)
Els fills de Llacuna Park, de Maria Guasch (L’Altra)

Llum a l’arsenal. Cent poemes. Antologia
1987-2017, de Lluís Calvo (Lleonard Muntaner)

de Maria Nunes (Meteora)

La cuina antiga. Ibers, grecs i romans,

El misteri del dia dels innocents,
de Roberto Santiago (Cruïlla)
La nuesa del silenci, de Miquel Rayó (El Gall
Editor)
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