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El Premi Llibreter acumula 20 anys d’una història de foment lector, de prestigi literari i de
posada en valor de l’ofici llibreter. Han estat anys de consolidació i també de repensar-se
continuadament, amb canvis en els guardons i en el format de festa de lliurament, perquè els
temps canvien i cal respondre-hi.
Així, amb l’esperit de sempre -el de premiar obres literàries de màxima vàlua que mereixen més
atenció per part del públic i els mitjans de comunicació- i amb la solidesa que li atorga el fet
que sigui un premi atorgat per les llibreries i els professionals que hi ha al capdavant, el Gremi
de Llibreters va reprendre la reflexió dels darrers anys i va introduir, l’any 2020, canvis
significatius en les bases per a donar-li encara més impuls.
Fins a la XX edició, les llibreries proposaven llibres que els diversos jurats del Premi Llibreter
avaluaven i, finalment, premiaven. Amb el nou model, inspirat en casos d’èxit d’altres col·legues
internacionals, i amb la voluntat d’augmentar-ne molt més la participació, han estat els comitès
d’avaluació de cada categoria les que han proposat obres nominades que les llibreries han
votat. És a dir, les llibreries passen de proposar a votar, tot implicant-se en la decisió final de
manera directa.

Bases Premi Llibreter
1. Presentació
El Premi Llibreter és un guardó, organitzat pel Gremi de Llibreters de Catalunya, que
atorguen les llibreries de Catalunya. Té per objectiu destacar i reconèixer la qualitat i la
significació de determinats títols per afavorir-ne la difusió mitjançant la seva promoció a les
llibreries.
2. Categories
El Premi Llibreter es divideix en cinc categories:
•
•
•
•
•

Premi Llibreter de Literatura catalana
Premi Llibreter d’Altres literatures
Premi Llibreter d’Àlbum Il·lustrat
Premi Llibreter d’Infantil i Juvenil de Literatura en català
Premi Llibreter d’Infantil i Juvenil d’Altres literatures

3. Selecció de les obres
La Comissió Organitzadora proposarà un Comitè de Lectura i Selecció d’obres per a cada
categoria (tret dels dos premis infantil i juvenil, que tindran un sol Comitè). Cada comitè estarà
format per 5 persones, representatives de la diversitat llibretera del Gremi i amb reconeixement
professional amb relació a les diverses categories del Premi.
Les obres hauran de complir amb els requisits i l’esperit del premi, és a dir, que destaquin per
la seva temàtica, pel tractament literari i per la seva qualitat. Uns llibres que, enmig de la gran
oferta disponible, mereixin una atenció més gran per tal que, gràcies a la tasca de prescripció
de les llibreries, arribin a nous lectors. Això es farà amb els següents criteris:
3.1.

Cada Comitè de Lectura i Selecció escollirà, de les seves lectures, un mínim de 10 i un
màxim de 15 obres, a partir de les quals debatrà per a una selecció final de 3 títols per
a cada categoria, entre gener i maig de l’any en curs. Aquesta selecció haurà de ser
aprovada per majoria absoluta (és a dir, un mínim de 3 vots).

3.2.

Hauran de ser obres la primera edició de les quals s’hagi publicat dins del període
comprès entre l’1 d’abril de l’any anterior i el 31 de març de l’actual (per al 2020, primer
any d’aplicació d’aquestes bases reformades, el termini és del 2 de maig de 2019 al 31
de març de 2020), amb independència que hi hagués abans una altra edició traduïda
en una altra llengua.
▪

La Comissió Organitzadora, amb el suport de la Secretaria Tècnica del Gremi, avaluarà
la selecció d’obres a fi que les propostes es facin d’acord amb els criteris i l’esperit
d’aquestes bases.

▪

La Comissió Organitzadora podrà establir per a cada edició un reglament intern de
funcionament que estableixi, entre d’altres, el calendari de tasques i llurs terminis.

3.3.

Un cop els Comitès hagin escollit la selecció final d’obres, la Secretaria Tècnica, que
n’aixecarà acta, la farà conèixer a totes les llibreries agremiades de ple dret per tal que
procedeixin a votar-ne la guanyadora de cada categoria. En cas d’empat, el comitè
corresponent decidirà. Aquesta votació es farà en un termini acotat de temps, que
determinarà la Comissió Organitzadora, i a cada llibreria (entesa com a empresa, no per
nombre d’establiments) li correspondrà un vot per categoria. La Secretaria Tècnica
vetllarà pel compliment estricte d’aquest sistema de participació i de la validesa de les
votacions.

3.4.

Les obres guanyadores seran les que obtinguin més vots. Un cop tancada la votació, la
Comissió Organitzadora farà conèixer la selecció de 3 títols per categoria i l’obra
premiada en cadascuna en les rodes de premsa que es programin.

3.5.

Les llibreries agremiades es comprometen a donar suport a la campanya de promoció
del Premi Llibreter, de les obres guanyadores i de la selecció final sobre la qual les
llibreries del Gremi hauran votat.

4. Comissió Organitzadora
4.1.

Es constitueix una Comissió Organitzadora, formada per tres llibreters en actiu, amb
llarg recorregut professional, que vetllarà pel compliment de les bases del Premi i
s’encarregarà, conjuntament amb la secretaria tècnica, de preparar l’acte de lliurament
dels premis. La Secretaria Tècnica donarà el suport que li demanin tant la Comissió com
els Comitès de Lectura i Selecció o la Junta directiva. Serà present, sense vot, a les
reunions en què se la reclami.

4.2.

Qualsevol qüestió que pugui sorgir en la interpretació de les bases del Premi serà
resolta per la Comissió Organitzadora, amb el vistiplau de la Junta directiva. A proposta
del comitè executiu, cada 3 anys -amb la possibilitat d’1 any prorrogable, se’n canviarà
un membre. Qui es doni de baixa no podrà repetir en el càrrec fins transcorreguts 2
anys de la seva sortida. Els membres sortints de la comissió són responsables de
traspassar la informació i la bona pràctica dels anys anteriors.

4.3.

Per acord de la Comissió Organitzadora, els membres dels Comitès de Lectura i Selecció
seran escollits d’acord amb dos criteris: la seva experiència i capacitat de tria d'obres
mereixedores dels premis, d'acord amb els objectius generals abans esmentats, i
l'acreditació del bon fer en l'ofici llibreter. En aquest sentit, caldrà, a part de ser membres
agremiats, una antiguitat de mínim tres anys des de l'obertura de l'establiment o una
activitat professional acreditada en altres llibreries per aquest mateix període.
▪

Els membres escollits signaran una declaració responsable conforme no tenen cap
vinculació professional amb altres agents del món del llibre (editorials, distribuïdores,
agències literàries...) que pugui comprometre i/o posar en dubte la seva neutralitat, com
també el compromís d’assistència obligada a les reunions.

4.4.

Cada any els Comitès renovaran dos dels seus membres a proposta de la Comissió
Organitzadora. Sempre continuaran, per tant, tres dels seus components d’un any al
següent. El criteri de selecció per abandonar els comitès serà el de major antiguitat i en
cas de coincidència es realitzarà per sorteig. Un membre que s’hagi donat de baixa no
podrà tornar a ser membre de cap dels jurats fins transcorreguts dos anys de la seva
sortida. A criteri de la Comissió es poden tenir en compte circumstàncies excepcionals
que, pel bon funcionament del Premi, modifiquin aquesta periodicitat.

4.5.

La Comissió vetllarà perquè cadascun dels membres dels comitès pugui expressar la
seva opinió i defensar-la amb igualtat de condicions i ple respecte envers els altres
membres.

4.6.

Els membres de la Comissió i dels Comitès signaran un document de compromís de
confidencialitat respecte de les deliberacions i de les obres seleccionades i premiades,
fins que aquestes es facin conèixer en roda de premsa.

4.7.

Tant la tria del Comitè com el resultat de la votació de les llibreries seran inapel·lables.

5. Lliurament del Premi Llibreter
5.1. Es farà en un acte públic, obert a tothom, el mes de juny de l’any en curs en un espai que
proposarà la Comissió Organitzadora i que aprovarà la Junta Directiva, el qual s’anunciarà amb
prou antelació.
5.2. En el decurs de la vetllada també s’homenatjarà, com és tradicional, els llibreters i llibreteres
amb 35 anys de dedicació ininterrompuda a l’ofici.
6. Vigència de les bases
6.1. Qualsevol modificació de bases haurà de ser aprovada per la Junta directiva i ratificada pels
agremiats, sigui en assemblea o per votació digital.

Palmarès Premi Llibreter
Any 2000
Narrativa: Sándor Márai, L'última trobada
Àlbum Il·lustrat: Antonio Skármeta, La composición
Any 2001
Narrativa: Javier Cercas, Soldados de Salamina
Àlbum Il·lustrat: Teresa Duran, El segle més nou del món
Any 2002
Narrativa: Charles Baxter, El festín del amor
6
Any 2003
Narrativa: John Maxwell Coetzee, L'edat de ferro
Àlbum Il·lustrat: Chema Heras, Avis
Any 2004
Narrativa: Enrique de Hériz, Mentira
Àlbum Il·lustrat: Roberto Innocenti, La comarca fèrtil
Any 2005
Narrativa: John Lanchester, El port de les aromes
Àlbum Il·lustrat: Carles Arbat, Volem que tornin les vaques boges
Any 2006
Narrativa: Robertson Davies, El quinto en discordia/El cinquè en joc
Àlbum Il·lustrat: Paco Livan, La cosa que fa més mal del món
Any 2007
Narrativa: Mariolina Venezia, Fa mil anys que sóc aquí
Àlbum Il·lustrat: Taï-Marc Le Thanh i Rébecca Dautremer, Cyrano
Any 2008
Narrativa: Natsume Sōseki, Botxan
Àlbum Il·lustrat: Joan Portell, Fill de rojo
Any 2009
Narrativa: Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio
Àlbum Il·lustrat: William Bee, Compte amb la granota

Any 2010
Literatura Catalana: Jordi Puntí, Maletes perdudes
Altres Literatures: Elizabeth Strout, Olive Kitteridge
Àlbum Il·lustrat: Jimmy Liao, La noche estrellada
Any 2011
Literatura Catalana: Blanca Busquets, La nevada del cucut
Altres Literatures: David Vann, Sukkwan Island
Àlbum Il·lustrat: Peter Schössou, El meu primer cotxe era vermell
Any 2012
Literatura Catalana: M. Mercè Cuartiella, Germans, gairebé bessons
Altres Literatures: Gerbrand Bakker, A dalt està tot tranquil
Àlbum Il·lustrat: Fabrizio Silei i Maurizio A. C. Quarello, El autobús de Rosa
Any 2013
Literatura Catalana: Francesc Parcerisas, La primavera a Pequín
Altres Literatures: Mordecai Richler, El cas d'en Barney Panofsky
Àlbum Il·lustrat: Aaron Frisch i Roberto Innocenti, La caputxeta vermella
Any 2014
Literatura Catalana: Antoni Vives, I demà, el paradís
Altres Literatures: Wajdi Mouawad, Ànima
Àlbum Il·lustrat: Jon Klassen, Aquest barret no és el meu
Any 2015
Literatura Catalana: Joan Benesiu, Gegants de gel
Altres Literatures: Maylis de Kerangal, Reparar els vius
Àlbum Il·lustrat: Emily Hugues, Salvatge
Any 2016
Literatura Catalana: Alicia Kopf, Germà de gel,
Altres Literatures: Lucia Berlin, Manual per a dones de fer feina
Àlbum Il·lustrat: Francesca Sanna, El viatge
Any 2017
Literatura Catalana: Raül Garrigasait, Els estranys,
Altres Literatures: Marcello Fois, Estirpe
Àlbum Il·lustrat: Albert Asensio, El banc blau

Any 2018
Literatura Catalana: Eva Baltasar, Permagel
Altres Literatures: José Eduardo Agualusa, Teoria general de l’oblit
Àlbum Il·lustrat: Ximo Abadía, Frank. La increïble història d’una dictadura
oblidada
LIJ Literatura Catalana: Jaume Copons i Òscar Julve, No llegiré aquest llibre
LIJ Altres Literatures: Jakob Wegelius, La mona de l’assassí

Any 2019
Literatura Catalana: Pol Beckmann, Novel·la
Altres Literatures: Jenny Erpenbeck, Les formes del verb anar
Àlbum Il·lustrat: Jessica Love, Sirenes
LIJ Literatura Catalana: Raimon Portell, Camins d’aigua
LIJ Altres Literatures: Frances Hardinge, La cançó del cucut

Any 2020
Literatura Catalana: Manuel Baixauli, Ignot
Altres Literatures: Ali Smith, Tardor
Àlbum Il·lustrat: Issa Watanabe, Migrants
LIJ Literatura Catalana: Muriel Villanueva, Dunes. Diari d’un altre estiu,
LIJ Altres Literatures: Benjamin Alire Sáenz, Aristòtil i Dante descobreixen els
secrets de l’univers

Comissió organitzadora i comitès d’avaluació nominats
Premi Llibreter
La Comissió Organitzadora del Premi Llibreter 2021, l'han format:
Irene Tortós-Sala, Llibreria L’Altell, Banyoles; Joan Fàbregues, La Llar del Llibre, Sabadell
i Eric del Arco, Llibreria Documenta, Barcelona.

Els membres dels comitès d’avaluació dels nominats del Premi Llibreter 2021, han
estat:
Literatura Infantil i juvenil en català
Neus Sala, Llibreria Gallisà (Lloret); Lali Diumaró, Llibreria La Gralla (Granollers); Miquel Àngel
Rincón, Llibreria La Petita (Barcelona); Marta Gil, Llibreria El Gat Pelut (Barcelona) i Roser
Zúñiga, Abacus (Barcelona).
Literatura Infantil i juvenil altres literatures
Neus Sala, Llibreria Gallisà (Lloret); Lali Diumaró, Llibreria La Gralla (Granollers); Miquel Àngel
Rincón, Llibreria La Petita (Barcelona); Marta Gil, Llibreria El Gat Pelut (Barcelona) i Roser
Zúñiga, Abacus (Barcelona).
Àlbum Il·lustrat
Isabel Roca, La Llar del Llibre (Sabadell); Berta Nogué Ballart, Llibreria Atzavara (Barcelona);
Laura Mesa, FNAC (Barcelona); Núria Cárcamo, Llibreria Sendak (Barcelona) i Laura Adell, La
Caixa d’Eines (Barcelona).
Altres literatures
Montse Porta, Llibreria Jaimes (Barcelona); Rosana Lluch, Llorens Llibres (Vilanova i la Geltrú);
Cèlia Estatuet, Laie (Barcelona); Aaron Sánchez Tolosa, Llibreria Geli (Girona) i Daniele
Sabbatini, Llibreria Empúries (Girona).
Literatura Catalana
Xon Pagés, Llibreria Etcètera (Barcelona); Sergio Bassa, Bassa Llibreria (Móra d’Ebre); Àlvar
Masllorens, La Temerària (Terrassa); Andrea Giovannoli, L’Argonauta (Balaguer) i Xavier
Cortés Torras, Llibreria La Memòria (Barcelona).

Guardonats XXII Premi Llibreter 2021
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Premi Llibreter 2021 de Literatura Infantil i Juvenil d’Altres Literatures
El comitè d’avaluació del XXII Premi Llibreter 2021 de la categoria Literatura Infantil i Juvenil
Altres Literatures, format per: Neus Sala, Llibreria Gallisà (Lloret); Lali Diumaró, Llibreria La Gralla
(Granollers); Miquel Àngel Rincón, Llibreria La Petita (Barcelona); Marta Gil, Llibreria El Gat Pelut
(Barcelona) i Roser Zúñiga, Abacus (Barcelona) i Irene Tortós-Sala Llibreria L’Altell (Banyoles), com
a comissionada sense vot, va escollir aquestes tres obres nominades:
•
•
•

La nena del Far, Annet Schaap. Traducció de Maria Rosich (Pagès Editors)
El lloc màgic, Chris Wormell. Traducció de Yannick Garcia (Animallibres)
La història impossible d’en Sebastian Cole – La historia imposible de Sebastian Cole, Ben
Brooks. Traducció al català de Xavier Pàmies, traducció al castellà de Rebeca González
(Blackie Books)

D’acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les
llibreries agremiades, resultant-ne la guanyadora, per major nombre de vots:
La nena del far, Annet Schaap; traducció de Maria Rosich, editada per Pagès Editors.
Aquesta és la història de la filla d’un faroner abatut per la tristor en temps de pirates, mites i
grans aventurers. La Llumeta, així s’anomena la protagonista, és una nena petita, però un
personatge gegant, capaç de sobreposar-se al pes de la foscor per il·luminar les vides d’aquells
que l’envolten. La nena del far és una novel·la màgica, intensa, emocionant. Un meravellós relat
d’aventures que li dóna veu al vent, a aquells que ja no hi són i als monstres més reals per a
enfonsar-nos de cap a la llegenda.
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Premi Llibreter 2021 de Literatura Infantil i Juvenil de Literatura en Català
El comitè del XXII Premi Llibreter 2021 de la categoria Literatura Infantil i Juvenil en Català,
format per: Neus Sala, Llibreria Gallisà (Lloret); Lali Diumaró, Llibreria La Gralla (Granollers); Miquel
Àngel Rincón, Llibreria La Petita (Barcelona); Marta Gil, Llibreria El Gat Pelut (Barcelona) i Roser
Zúñiga, Abacus (Barcelona) i Irene Tortós-Sala Llibreria L’Altell (Banyoles), com a comissionada
sense vot, va escollir aquestes tres obres nominades:
•
•
•

Àunia, Ivan Vera (Akiara Books)
Caminant junts per la lluna, Pep Puig (L’Altra Tribu)
La botiga de vides, Adrià Aguacil (Animallibres)

D’acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les
llibreries agremiades, resultant-ne la guanyadora, per major nombre de vots:
Àunia, Ivan Vera, editada per Akiara Books
Àunia és una novel·la ambientada a la Catalunya dels ibers. Al llarg de la narració el lector
acompanya a Àunia, una jove ibera, en la seva evolució fins a la maduresa. Un camí marcat per la
recerca de la llibertat, tan personal com del poble al qual pertany. En aquesta proposta es
combinen un autor jove, una protagonista potent i valenta, i també un relat àgil ple de referències
històriques.
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Premi Llibreter 2021 d'Àlbum Il·lustrat
El comitè del XXII Premi Llibreter 2021 Àlbum Il·lustrat, format per: Isabel Roca, La Llar del
Llibre (Sabadell); Berta Nogué Ballart, Llibreria Atzavara (Barcelona); Laura Mesa, FNAC
(Barcelona); Núria Cárcamo, Llibreria Sendak (Barcelona) i Laura Adell, La Caixa d’Eines (Barcelona)
i Irene Tortós-Sala Llibreria L’Altell (Banyoles), com a comissionada sense vot, va escollir aquestes
tres obres nominades:
•
•
•

Parlo com el riu – Hablo como el río, Jordan Scott/ Il·lustracions Sydney Smith. Traducció
al català d’Antoni García, traducció al castellà d’Isabel Borrego (Zorro Rojo)
Els estels – Las estrelles, Jacques Goldstyn. Traducció al català i castellà de Susana
Tornero Brugués (Editorial Joventud)
Els invisibles – Los invisibles, Tom Percival. Traducció al català d’Anna Llisterri, traducció al
castellà d’Anton Anton (Andana Editorial)

D’acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les
llibreries agremiades, resultant-ne la guanyadora, per major nombre de vots:
Els estels – Las estrellas, Jacques Goldstyn; traducció al català i castellà de Susana Tornero
Brugués, editats per Editorial Joventut
Els estels, reivindica la passió per la ciència i el coneixement i la força de l'amistat per damunt de
tot. Destaquem el missatge de la importància de la constància i la determinació a l'hora
d’aconseguir els somnis propis i també la tendresa i l’humor a l’hora d’abordar qüestions
sensibles com les diferències culturals i religioses.

Premi Llibreter 2021 a d’Altres Literatures
El comitè del XXII Premi Llibreter 2021 Altres Literatures, format per: Montse Porta, Llibreria
Jaimes (Barcelona); Rosana Lluch, Llorens Llibres (Vilanova i la Geltrú); Cèlia Estatuet, Laie
(Barcelona); Aaron Sánchez Tolosa, Llibreria Geli (Girona) i Daniele Sabbatini, Llibreria Empúries
(Girona) i Joan Fàbregues, La Llar del Llibre (Sabadell), com a comissionat sense vot, va escollir
aquestes tres obres nominades:
•
•
•

El ball de les boges – El baile de las locas, Victoria Mas. Traducció al català de Valèria
Gaillard (Editorial Salamandra)
Los herederos de la mina, Jocelyne Saucier. Traducció al castellà de Luisa Lucuix Venegas
(Editorial Minúscula)
El país dels altres - El país de los otros, Leïla Slimani. Traducció al català de Valèria
Gaillard, traducció al castellà de Malika Embarek López (Editorial Angle / Editorial
Cabaret Voltaire)

D’acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les
llibreries agremiades, resultant-ne la guanyadora, per major nombre de vots:
El país dels altres - El país de los otros, Leïla Slimani. Traducció al català de Valèria Gaillard,
traducció al castellà de Malika Embarek López (Editorial Angle / Editorial Cabaret Voltaire)
En aquesta novel·la l’autora s’inspira en la vida i la passió amorosa i prohibida dels seus avis, al
final de la Segona Guerra Mundial i en un Marroc on el sistema de segregació colonial s’aplica
rigorosament. La parella s’haurà de barallar per afrontar l’entorn entre sacrificis, humiliacions,
menyspreu cap a les dones, racisme i de, fons, la descolonització.
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Premi Llibreter 2021 de Literatura Catalana
El comitè del XXII Premi Llibreter 2021 Literatura Catalana, format per: Xon Pagés, Llibreria
Etcètera (Barcelona); Sergio Bassa, Bassa Llibreria (Móra d’Ebre); Àlvar Masllorens, La Temerària
(Terrassa); Andrea Giovannoli, L’Argonauta (Balaguer) i Xavier Cortés Torras, Llibreria La Memòria
(Barcelona) i Eric del Arco, Llibreria Documenta (Barcelona), com a comissionat sense vot, va
escollir aquestes tres obres nominades:
•
•
•

La casa de foc, Francesc Serés (Proa)
Terres mortes, Núria Bendicho (Anagrama)
La planta carnívora, Andrea Mayo (Proa)

D’acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les
llibreries agremiades, resultant-ne la guanyadora, per major nombre de vots:
La casa de foc, Francesc Serés, editada per Proa
Amb una qualitat literària magnífica, l'autor juga amb l'ambigüitat, et retrata la foscor i les llums
que pots trobar en una petita comunitat. Partint d'una veu narradora sense explotar al màxim
(volgudament), la novel·la ens mostra com el paisatge conforma l'ànima de la gent que l'habita.
I de com, el passat, condiciona de manera ineludible l'esdevenir de la vida.
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Informació obres guardonades

Premi Llibreter 2021 de Literatura Infantil i Juvenil d’Altres Literatures

El llibre presenta la història de la filla d’un faroner
abatut per la tristor en temps de pirates, mites i grans
aventurers. La Llumeta, així s’anomena la protagonista,
és una nena petita, però un personatge gegant, capaç
de sobreposar-se al pes de la foscor per il·luminar les
vides d’aquells que l’envolten. La nena del far és una
novel·la màgica, intensa, emocionant. Un meravellós
relat d’aventures que li dóna veu al vent, a aquells que
ja no hi són i als monstres més reals per a enfonsarnos de cap a la llegenda.
La nena del far ha estat traduïda a més de vint
llengües, forma part de la llista d'honor IBBY (The
International Board on Books for Young People) i ha
estat guardonat amb els premis Gouden Griffel,
Woutertje Pieterse Prijs i Nienke van Hichtum.

Annet Schaap, il·lustradora d’èxit, ha aportat dibuixos a 250 llibres infantils des de 1991, però
encara no havia gosat posar-se a escriure’n fins que durant un viatge pels Estats Units va veure
un far gris i solitari i va decidir que n’havia d’escriure un llibre per a nens. Annet Schaap sempre
havia volgut ser dibuixant, escriptora o descobridora. Ha estudiat en dues acadèmies d’art i en
una escola d’escriptura. El seu llibre La nena del far ha estat guardonat amb els premis Gouden
Griffel, Woutertje Pieterse Prijs i Nienke van Hichtum.

Premi Llibreter 2021 de Literatura Infantil i Juvenil de Literatura en Català

Àunia és una noia ibèrica, de la tribu dels indigets;
una hàbil caçadora que amb només tretze anys es
rebel·la contra el rol que li imposa la societat i se’n va
de casa a la recerca de la llibertat. És l’època, però, en
què ha començat la invasió dels romans, que volen
dominar el país. I també és el temps en què Anníbal
travessa Catalunya, amb els seus exèrcits i elefants, i
recluta ibers per marxar cap als Alps i enfrontar-se als
romans. Àunia es farà dona en temps de guerra,
coneixerà l’amor i l’odi, la solidaritat i la traïció i
lluitarà fins al final per defensar la llibertat, la seva i la
del seu poble.

Àunia és una novel·la de ficció per a tots els públics. Té lloc a la Catalunya dels ibers (habitants
del territori des de temps immemorial), quan ja hi ha una important presència grega (Empúries)
i, posteriorment, romana. Permet, doncs, recrear la vida encara força desconeguda dels nostres
avantpassats a les comarques de l’Empordà, el Pla de l’Estany i el Gironès.
És la primera obra del jove autor Ivan Vera, establert a Banyoles, molt influït per Tolkien i alhora
incansable investigador de qüestions històriques. L’obra es basa en una extensa recerca, incloses
fonts de l’època com Titus Livi.
El Dr. Joan Ferrer, professor de la Universitat de Girona (on l’autor està cursant estudis de
doctorat), afirma: “Ivan Vera és un jove gran escriptor que ens meravella per la màgia de la
paraula i per la força de la història, que primer ens atreu i tot seguit se’ns emporta.”

Premi Llibreter 2021 d'Àlbum Il·lustrat

Un nen jueu i una nena musulmana es troben al parc i de seguida descobreixen que
comparteixen la mateixa passió pels estels. Però els seus pares no volen comprendre-ho…
Els estels trasllada al lector al barri de Mile-End de Montreal, amb els seus bagels, les seves
escales, les seves cases, la seva població eclèctica… i les seves diferents religions. Però podria
tractar-se de qualsevol barri multicultural de moltes de les grans ciutats del nostre planeta.
Encara que les diferències culturals moltes vegades puguin resultar un tema delicat, Goldstyn
l’aborda amb molta tendresa i humor, i sobretot emfatitzant el que ens uneix més que el que
ens separa. Al centre d’aquesta histèria hi ha la importància de creure en els somnis, d’aferrarse a ells i perseguir-los, sense importar els obstacles que la vida, i els adults, puguin posar en el
nostre camí. Un àlbum excepcional adreçat a tots els públics.
Jacques Goldstyn, va néixer al Quebec el 1958. Llicenciat en Ciències Geològiques per la
Universitat de Montreal, va treballar a Gaspe, Abitibi i Alberta com a geòleg del petroli. El 1981,
il·lustra el seu primer llibre, Le Petit Debrouillard (El petit enginyós), que era una edició especial
d’un butlletí de notícies científiques en què es recollien experiments senzills perquè els joves els
poguessin fer a casa. El projecte va tenir un èxit formidable i va acabar evolucionant en un
veritable moviment educatiu. Jacques Goldstyn també col·labora en les revistes Quatre temps i
Relations del Quebec. Les seves historietes polítiques –signades amb el nom de Boris– també es
poden trobar a L’aut’journal i a la revista d’Amnistia Internacional. El 2001, va rebre el Premi
Michael Smith per la seva contribució a la divulgació de la ciència al Canadà. El 2009 i el 2011
va ser guardonat amb el Gran Premi del Periodisme Independent de Quebec.

Premi Llibreter 2021 a d’Altres Literatures

El 1944 la Mathilde, una jove alsaciana, s’enamora de l’Amine Belhaj, un oficial marroquí que
lluita a l’exèrcit francès. Acabada la Segona Guerra Mundial, la parella es trasllada a Meknès, al
Marroc. Mentre l’Amine s’escarrassa per fer que una finca de terra pedregós comenci a donar
fruit, la Mathilde se sent ofegada pels costums i el clima del país: aïllada a la finca, amb dos fills
petits, pateix la desconfiança que inspira per ser estrangera, dona i catòlica.
Traduïda per Valèria Gaillard, El país dels altres és una trilogia que comença al Marroc dels anys
cinquanta i acaba en l’actualitat.
Slimani s’inspira lliurement en les vides de la seva àvia i la seva mare per explorar els efectes
del colonialisme i mostrar que, en cert sentit, tots els personatges de la novel·la viuen al «país
dels altres». Especialment les dones, que viuen al «país dels homes».
Leïla Slimani, nascuda a Rabat (Marroc) el 1981, a disset anys va marxar a París per estudiar
Ciències Polítiques i Periodisme. Va guanyar el premi literari més prestigiós de França, el Premi
Goncourt, per Una dolça cançó (Bromera, 2017), que, traduïda a més de trenta idiomes, va ser
un autèntic fenomen mundial. L’any 2017 va ser nomenada representant personal d’Emmanuel
Macron a l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Premi Llibreter 2021 de Literatura Catalana

Una nit d’hivern, un home arriba al Sallent de
Santa Pau. Ben aviat, el nouvingut rep l’encàrrec
de fer classes a la Mar, una noia de tretze anys. La
seva família és l’eix al voltant del qual giren totes
les vides de la vall del Ser. «Aquesta nena es
perdrà», diu el seu avi, un home que té el do de
trobar aigua sota terra i de donar ordres sense
obrir la boca. Per esbrinar què vol dir perdre’s,
haurem de recórrer els camins que uneixen les
cases i les vivències dels habitants d’una vall on
tothom arriba fugint d’alguna cosa i només es
queden els que no han pogut anar-se’n. El
foraster busca les històries soterrades com un
saurí les vetes d’aigua, i es va fent un retrat de la
vall i de la seva gent, del temps i del país, dels
seus mites i d’ell mateix.
Els personatges es mouen entre les constel·lacions i els fòssils: som al centre del món i del temps.
La casa de foc és una obra enganxada a la realitat i a la màgia, una novel·la que busca i que
troba.

Francesc Serés (Saidí, 1972) ha publicat la trilogia de novel·les De fems i de marbres i els reculls
de contes La força de la gravetat, Contes russos i Mossegar la poma. També ha escrit dues obres
de no-ficció: Matèria primera i La pell de la frontera. Ha estat guardonat amb diversos premis,
entre els quals, el Premi Nacional de Literatura i el Premi Ciutat de Barcelona.
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