IX Memorial PERE RODEJA

Girona, 29 de juny de 2020

IX Memorial Pere Rodeja
La llibreria LAIE, amb menció especial al seu director literari,
Lluís Morral i el periodista i escriptor, Rafel Nadal,
guanyadors del IX Memorial Pere Rodeja

El Premi Memorial Pere Rodeja, en homenatge al llibreter gironí Pere Rodeja i Ponsatí (19312009), considerat exemple i mestre en l’ofici de la llibreria, té per finalitat:
✓ Estimular els llibreters agremiats en la seva dedicació d’activadors culturals i difusors de
la llengua i la literatura catalanes, l’arrelament en el territori, la influència en els hàbits
lectors, la complicitat amb l’entorn cultural, el servei i tot allò que hagi donat i doni
prestigi a l’ofici de llibreter.
✓ Distingir la tasca d’una persona o entitat que hagi destacat per la seva atenció, disposició
i suport envers les activitats de les llibreries i la seva difusió.
D’acord amb les bases, el jurat, format per Ester Pujol, Anna Guitart, Anna Vilanova, Rosana
Lluch i Guillem Terribas, amb Marià Marín, actuant de secretari amb veu però sense vot, reunit
a Barcelona el 17 de juny de 2020 de forma telemàtica, ha emès el dictamen següent:

Concedir el premi a un llibreter a:
la Llibreria Laie, de Barcelona, amb menció especial al Sr. Lluís Morral.
Per ser una llibreria de referència i de prescripció, model de llibreria que manté la flama del centre
de Barcelona; un lloc acollidor, de gran activitat cultural i aposta literària, punt de trobada del
món cultural, autèntic ateneu per a alumnes, escriptors o periodistes, amfitriona de tota mena
d’actes i sempre oberta a tothom, cuidant molt les relacions amb les persones i entitats del barri,
però alhora de referència per al conjunt del país. Laie ha estat una llibreria que al llarg dels seus
més de 40 anys s’ha renovat constantment mentre que alhora ha sabut mantenir-se fidel a aquest
model de prescripció, de seccions molt acurades, amb presència de tots els gèneres i cura pel
disseny, en què es barreja la modernitat amb el concepte artesanal de la tria dels llibres i l’atenció
al client. Aquest model, que se sustenta sobre una ordenació, tria i col·locació dels llibres, l’ha
replicat en diverses botigues ubicades en equipaments culturals que conserven aquesta
professionalitat. En aquest sentit el jurat vol fer un especial esment i reconeixement al Sr. Lluís
Morral com una de les ànimes literàries que ha marcat una manera de fer i un perfil professional
que són exemple per a la resta de col·legues.
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Concedir el premi a la divulgació dels llibres i les llibreries a:
Sr. Rafel Nadal, escriptor.
Per ser un autor que sempre ha defensat i estimat les llibreries, tothora disposat a donar-hi
suport, com ha demostrat, de manera especial, en aquests moments extremadament difícils a
causa de la COVID-19. És una persona disposada a anar arreu del país, a no descuidar-se cap
llibreria, per petita que sigui, capaç d’atapeir les seves rutes per cobrir tot el territori i tenir
contacte amb els seus lectors. Més enllà de les presentacions o actes professionals en llibreries,
en Rafel Nadal sempre té una referència a favor de les llibreries, sigui en una entrevista, sigui en
una tertúlia o en qualsevol mena d’esdeveniment: diu que porta les llibreries adossades a ell, que
són llocs d’acollida sempre presents. Rafel Nadal és, també, persona de gran generositat per a
promoure la feina de la resta de col·legues i demostrar el valor cultural, professional i humà dels
llibreters i llibreteres.

La Llibreria Laie es va fundar a Barcelona el desembre de
1980. Les fundadores van ser un grup d’amigues encapçalades
per Montse Moragas i Conxita Guixà. Aquest any celebra el
seu 40è aniversari.
L’any 2015, la Llibreria Laie, va rebre el Premi Boixareu Ginesta
que atorga la Federación de Gremios de Editores de España.
Lluís Morral, (15 de febrer de 1956) és llicenciat en Història
Medieval. Va començar a treballar a la Llibreria Laie ara fa 35
anys. En l’actualitat n’és el director literari.
Apassionat de Proust, és un dels membres fundadors de
l’Associació d’Amics de Marcel Proust
Fa uns anys, la periodista Rosa Mora el definia així: “És un
llibreter de veritat, dels de sempre, si no té 40.000 títols al cap,
en té almenys 39.990. Resol, amb una gran agilitat i velocitat, el que algunes editorials no resolen.”

Sobre la Llibreria Laie i el Lluís Morral han dit:
“No hi ha a Barcelona, cap llibreria com la Laie per un periodista cultural, perquè la selecció de
llibre que fan allà, és realment útil per entendre estratègies i quins llibres són els importants. [...] El
Lluís Morral parla poc, però quan diu alguna cosa, sempre he tingut la sensació que és una cosa
realment bona. Només parla per dir coses útils”
Àlvaro Colomer, escriptor i periodista cultural
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“La Llibreria Laie és, sens dubte, una de les més importants de la nostra ciutat, Barcelona, per la
seva gran oferta literària, per ser un punt d’acollida i de trobada dels editors i dels autors. El Lluís
Morral és un referent, un llibreter reflexiu, serè, que sempre ens atén molt bé i ens acompanya.”
Glòria Gasch, editora de Columna Edicions

“Vull felicitar a tot l’equip de la Llibreria Laie i en especial al Lluís Morral, per tota la trajectòria
de tants anys en el món del llibre, aquest món tan difícil i complicat que vivim nosaltres.”
Joan Fàbregues, Llibreter La Llar del Llibre (Sabadell)

Rafel Nadal (Girona, 1954) escriu a La
Vanguardia i col·labora habitualment a RAC1 i
TV3. Ha estat director d’El Periódico de
Catalunya de maig de 2006 a febrer de 2010,
període durant el qual el diari va rebre
nombrosos premis, entre els quals el Nacional de
Comunicació. És autor d’Els mandarins (2011), un
llibre de retrats sobre el poder; Quan érem
feliços (Premi Josep Pla, 2012), una obra de
referència de la literatura de la memòria, i Quan
en dèiem xampany (2013), sobre una saga familiar
a cavall de Catalunya i la Xampanya francesa. La maledicció dels Palmisano (2015) ha estat
traduïda a vint-i-dues llengües, i La senyora Stendhal (2017), a cinc.

Sobre Rafel Nadal han dit:
“Rafel Nadal ha conservat aquella capacitat, aquella curiositat, per interessar-se per totes les
històries que hi ha a dins dels llibres, però també totes les històries de la gent del món del llibre. I
com més petites millor. Les històries i les llibreries.”
Albert Om, periodista
“El Rafel Nadal mai ha tingut un no per apropar-se a parlar amb els seus lectors o signar
exemplars d’alguns dels seus llibres. Ha recorregut quilòmetres per arribar a un poble remot i
conèixer la seva gent. Aquest és un premi merescudíssim.”
Elena González, Llibreria Tòmiris (Barcelona)
“El Rafel Nadal és una persona que estima la literatura, estima els llibres amb bogeria, i que
sempre demostra el seu respecte, la seva estima per les llibreries, i cuida absolutament aquest teixit
tan necessari que és el de les llibreries.”
Gerard Quintana, cantant i escriptor
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Declaracions en vídeo
M. Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, felicita els
guardonats (vídeo)

Guillem Terribas, membre del jurat del Memorial Pere Rodeja, defensa el premi a Rafel
Nadal (vídeo)
Anna Guitart, membre del jurat del Memorial Pere Rodeja, defensa el premi a la Llibreria
Laie, i la menció especial a Lluís Morral (vídeo)

Lluís Morral, en nom propi i de la llibreria Laie, agraeix el guardó (vídeo)
Rafel Nadal, agraeix el guardó (vídeo)

Àlvaro Colomer, periodista cultural i escriptor, felicita la llibreria Laie i al Lluís Morral
(vídeo)
Glòria Gasch, editora de Columna Edicions, felicita la llibreria Laie i al Lluís Morral
(vídeo)
Joan Fàbregues, llibreter de La Llar del Llibre (Sabadell) felicita la llibreria Laie i al Lluís
Morral (vídeo)

Albert Om, periodista, felicita Rafel Nadal (vídeo)
Elena González, llibretera de la llibreria Tòmiris (Barcelona), felicita Rafel Nadal (vídeo)
Gerard Quintana, cantant i escriptor, felicita Rafel Nadal (vídeo)
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Palmarès Memorial Pere Rodeja
Any 2012
✓ La Llibreria l'Altell, de Banyoles
✓ L'escriptor Josep Maria Fonalleras
Any 2013
✓ La Llibreria La 2 de Viladrich, de Tortosa
✓ El periodista Jordi Nopca
Any 2014
✓ La llibretera de la Llibreria l'Espolsada Fe Fernández
✓ L'escriptor i editor de Núvol Bernat Puigtobella
Any 2015
✓ El llibreter Joan Fàbregues, de la llibreria La Llar del Llibre, de Sabadell
✓ La periodista Rosa Maria Piñol
Any 2016
✓ La llibretera Núria Dòria, de la llibreria Dòria Llibres, de Mataró
✓ L'agent cultural Albert Pujol
Any 2017
✓ La llibretera Rosana Lluch, de la llibreria Llorens Llibres, de Vilanova i la Geltrú
✓ El director de premsa Xavier Gafarot
Any 2018
✓ La llibretera Montse Porta, de la Llibreria Jaimes, de Barcelona
✓ La periodista, traductora i filòsofa Valèria Gaillard
Any 2019
✓ Al llibreter Sergio Bassa, de la Llibreria Bassa, de Móra d’Ebre
✓ A l’escriptor, periodista, enigmista i traductor Màrius Serra
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