Girona, 17 de juny de 2019

El llibreter Sergio Bassa, de la Llibreria Bassa,
i el periodista, escriptor, traductor i enigmista Màrius Serra,
guanyadors del VIII Memorial Pere Rodeja

El Premi Memorial Pere Rodeja, en homenatge al llibreter gironí Pere Rodeja i Ponsatí
(1931- 2009), considerat exemple i mestre en l’ofici de la llibreria, té per finalitat:
✓ Estimular els llibreters de Catalunya en la seva dedicació d’activadors culturals i
difusors de la llengua i la literatura catalanes, arrelament en el territori, influència en
els hàbits lectors, complicitat amb l’entorn cultural, servei i tot allò que hagi donat i
doni prestigi a l’ofici de llibreter.
✓ Distingir la tasca d’una persona o entitat que destaca per la divulgació, per la seva
atenció, disposició i suport envers les activitats que els llibreters duen a terme i la seva
difusió.
El jurat del Premi VII Memorial Pere Rodeja, reunit a Barcelona el 4 de juny de 2019 i
format per Lluís Morral, de la Llibreria Laie, Guillem Terribas, de la Llibreria 22, Pep
Amargant, vicepresident del Gremi de Distribuïdors, Martí Gironell, escriptor, i Marià Marín,
secretari tècnic del Gremi de Llibreters que actua com a secretari sense vot, han acordat
concedir els Premis VIII Memorial Pere Rodeja al llibreter Sergio Bassa, i a l’escriptor
Màrius Serra.
El jurat ha decidit atorgar el Premi a Sergio Bassa de la Llibreria Bassa de Móra d’Ebre,
“Hereu del taller tipogràfic que el seu besavi va inaugurar, a Móra d’Ebre, l’any 1903, en Sergio
va prendre les regnes del negoci el 1986, donant-li una empenta tecnològica a la impremta i
ampliant el servei al públic amb més oferta a la papereria i consolidant la llibreria. Ambdós
negocis, impremta i papereria/llibreria es van separar entre el 1993 i el 1995. La llibreria i el
Sergio Bassa s’ha caracteritzat, com ha fet notar el jurat, per la implicació cultural i cívica amb
el poble, la comarca i les Terres de l’Ebre –essent-ne un clar exemple la implicació amb la Fira
del Llibre Ebrenc. En Sergio Bassa ha col·locat el llibre de qualitat com a valor central de la seva
activitat llibretera i, alhora, com a nucli d’unió amb altres manifestacions culturals, sempre amb
una gestió innovadora, eficaç, tecnològica i propera a la gent..”
Així mateix el jurat atorga el Premi a Màrius Serra “Persona que mai no té un ‘no’ per a una
llibreria, sigui quina sigui; que escampa l’amor pels llibres, els seus i els dels altres, amb
generositat, esperit de servei i simpatia; actiu arreu del país on se’l demani per a parlar de
literatura, llengua o cultura en general; amant i coneixedor de les llibreries (les deu haver
trepitjades totes?). Escriptor, comunicador en mitjans diversos, divulgador de la llengua, la
literatura i les llibreries, presentador de fires i premis... Home de múltiples activitats creatives
que abracen la pròpia ficció, la traducció, la difusió, la ludolingüística i els mots encreuats, i un
seguit llarg de coses més. Com diu ell mateix: ‘Sempre m'he pres la vida amb filologia’.”
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Sergio Bassa Giralt (Móra d’Ebre, 1964).
Curiós, inquiet, observador, amant de la
lectura, les converses i les sobretaules
llargues, li agrada participar en els projectes
de les diverses entitats culturals, educatives
o privades que aportin valor afegit al seu
entorn. Després dels estudis secundaris,
s’incorpora al negoci familiar, un taller
d’impremta tradicional i papereria iniciat el
1903 per l’avi Antoni Bassa. Des dels inicis,
és un espai de referència per a la lletra
impresa en les comarques properes. Als
anys 80 del segle passat, viu en primera persona la transició a l’òfset i la informatització, que
desemboca en la diversificació del negoci entre els germans i amb un nou local, que permet
ampliar-ne i consolidar-ne els objectius. Amb una nova exposició de llibres, més gran i dividida
en seccions i amb una distribució versàtil, s’hi realitzen múltiples activitats vinculades al sector.
Una de les més destacades ha estat la participació, des dels inicis, en la Fira del Llibre Ebrenc
i Litterarum, tot seguint amb la tradició d’implicació del negoci amb el desenvolupament del
seu territori. El seu darrer repte, amb l’esperit de servei de qualitat que el caracteritza, és la
transició al món digital, que acompleix amb la participació en Libelista, la llibreria de llibreries,
i amb la botiga en línia, per continuar l’atenció personalitzada als seus clients.

Sobre el Sergio Bassa han dit:
Miquel Esteve, escriptor
“Sergio Bassa és el far d'Alexandria dels llibreters catalans. La llum que, del sud, agombola
lletres i ànimes amb amor i elegància."
Albert Pujol, director de Litterarum
“Ànima d’un espai ebrenc en què el llibre va més enllà, sempre des de la proximitat i el bon
gust”
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Màrius Serra, És escriptor, periodista, traductor i
enigmista. Llicenciat en Filologia Anglesa i membre
de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis
Catalans.
Les seves creacions giren al voltant de la literatura,
la comunicació i el joc. Ha publicat més de vuit mil
mots encreuats, tres milers llargs d'articles, catorze
llibres de narrativa i set de ludolingüística. Les
seves obres han estat traduïdes al castellà, l'italià,
el romanès, el coreà i, parcialment, a l'alemany i
l'anglès.
La seva obra literària ha estat guardonada amb diversos premis com el Ciutat de Barcelona,
Serra d'Or, Lletra d'Or, Ramon Llull o Sant Jordi. Ha publicat entre d’altres Verbàlia, Mon oncle,
Farsa, De com s'escriu una novel·la, Plans de futur; Res no és perfecte a Hawaii, La vida normal,
La novel·la de Sant Jordi, i el seu llibre més personal Quiet, en el qual retrata la vida al costat
del seu fill Llullu. Ha traduït al català obres d'Edmund White, Tom Sharpe, Groucho Marx, Jayne
Anne Philips, Matthew Kneale, Joe Brainard, Tom Stoppard i Steven Berkhoff.
Col·labora a La Vanguardia, TV3, Catalunya Ràdio i El Punt-Avui.

Sobre el Màrius Serra han dit:
Mònica Terribas, periodista, Catalunya Ràdio

"Hi ha persones que tenen capacitat de llegir i llegir molt, però poques persones tenen l'habilitat
d’introduir-nos en la lectura des de la passió per viure, per aventurar-nos, per deixar a banda
els prejudicis o la impostura. Que no llegeixen ni divulguen per citar, sinó per citar-nos en un
racó del coneixement i il·luminar-lo. En Màrius Serra és un dissenyador de llums literàries. Per
això el Lecturàlia és el seu taller."

Jordi Puntí, escriptor
“Fa més de mitja vida que sóc amic de proximitat d'en Màrius Serra, i el sovinteig m'ha permès
comprendre des del primer dia que és un home que viu literalment en i per a les lletres, des de
la defensa i la divulgació de la literatura, compromès amb la qualitat i amb una mirada oberta
sobre tot el que s'escriu. A més de predicar amb l'exemple --en els seus llibres, intervencions a
la ràdio, fent molts encreuats i tot un catàleg d'altres interessos literaris--, el que m'agrada
destacar-ne ara és el seu entusiasme, la passió que posa en tot el que fa.”
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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
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