Girona, 29 de juny de 2015

El llibreter Joan Fàbregues, de la llibreria La Llar del Llibre,
i la periodista Rosa M. Piñol,

guanyadors del IV Memorial Pere Rodeja

El jurat del Premi, format per Quim Curbet, editor, Marta Morera, bibliotecària, Guillem
Terribas, llibreter, Màrius Serra, escriptor i periodista, Lluís Morral, llibreter i Marià Marin,
secretari tècnic del Gremi de Llibreters que actua com secretari sense vot, han acordat
concedir els Premis IV Memorial Pere Rodeja al llibreter Joan Fàbregues, i a la periodista
cultural Rosa M. Piñol.
El jurat del Premi ha valorat, de Joan Fàbregues, "la seva capacitat de continuïtat,
reinvenció comercial, la seva ininterrompuda llarga trajectòria i la capacitat de transmetre
l’ofici a diverses generacions. Així també com per ser un referent cultural a la seva ciutat i
a Catalunya, amb un nodrit programa d’activitats per promocionar la divulgació del llibre i
la lectura." De Rosa M. Piñol han destacat "la seva llarga i consolidada trajectòria
dedicada al món del periodisme cultural, així com el seu clar interès per la tasca dels
llibreters i de les llibreries."

Joan Fàbregues, fill i nét de llibreters, va néixer a Barcelona el
1956. El mateix any el seu pare, Miquel Fàbregues, compra la
llibreria Vía Massegué (fundada el 1902 per Joan Sellarés) i tres
anys després, tota la família s'instal·la en la que consideren la
seva ciutat, Sabadell. Joan Fàbregues va estudiar dret a la
Universitat de Barcelona. L'any 1977 entra a treballar a la Llar
del Llibre, regentada pel seu pare, tot i que des de 1970 i
mentre acaba els estudis, ja hi col·laborava. Està casat i té tres
fills i una neta.
Ha estat, i és, un membre actiu del Gremi de Llibreters de Catalunya i durant molts anys
va formar part de la junta directiva.
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Joan Fàbregues s'ha mostrat molt satisfet i agraït pel guardó i ha comentat: "El món està
canviant molt ràpidament, les noves tecnologies i aquesta profunda crisi que patim des de
fa anys ens ha obligat i ens obligarà, encara més, a cercar noves maneres de cridar
l’atenció del públic lector. Per això hem d’aprofitar la posició de lideratge que tenim les
llibreries en la nostra zona d’influència per refermar el missatge que som les llibreries de
referència”.

Rosa M. Piñol (Barcelona, 1950) és llicenciada en Periodisme
i en Llengua i Literatura Hispàniques. La seva primera feina
en premsa va ser a Diario Femenino, que va donar lloc
després a Mundo Diario, on va treballar fins al 1976. Aquell
any s’incorporà al diari AVUI on publica temes sobre
Barcelona i ensenyament, a partir del 1980 s'incorpora a
la secció de cultura. L'any 1983 entra a formar part de la
plantilla de La Vanguardia, com a redactora de cultura, especialitzant-se en literatura i
cultura catalana.
Durant més de 30 anys ha estat una de les firmes més ben considerades i valorades per tot
el sector cultural i periodístic.
En rebre el Premi, Rosa M. Piñol ha declarat "Les llibreries viuen uns temps difícils,
enfrontades a la crisi i a la competència de les noves tecnologies. És trist que desapareguin
establiments tradicionals, com ha passat recentment amb les llibreries Roquer i
HappyBooks-La Formiga d’Or, de Barcelona, o la Masdevall, de Girona. Però em resisteixo a
creure que aquests comerços puguin arribar a extingir-se. Han de continuar buscant
fórmules per reinventar-se i adaptar-se a la nova situació, perquè el seu paper en la difusió
dels llibres i l’orientació dels lectors continua essent molt important."

Sobre Joan Fàbregues, han dit:
"Joan Fàbregues és molt més que un gran llibreter, molt més que algú que dota la ciutat
de les seves llibreries més entranyables i històriques, i que sap adaptar-les als nous temps i
fer-les tenir vigència. És també un home de cultura, d’aquell petit exèrcit de persones que
té Sabadell i que fan possible el miracle que la ciutat sempre tingui coses, veritables i
interessants, per dir." Montse Barderi, autora
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"Joan Fàbregues destaca per la seva gran capacitat de treball, eficàcia i discreció. És, en
essència, un home bo i un excel·lent professional. No para de treballar. El trobaràs a
qualsevol hora del dia al taulell de la Llar del Llibre. Amb aquell bon fer que ja va començar
l'any 1956 el seu pare Miquel. No hi ha autor important de la literatura d'aquest país que
no hagi passat per La Llar del Llibre. Però no per això el Joan ha deixat de banda els autors
novells, que sempre han estat molt ben acollits i apadrinats per ell." Víctor Colomer,
periodista
"En Joan Fàbregues és un referent com a llibreter a casa nostra i fora. En un temps de
canvis en el món del llibre , en Joan ha aconseguit ampliar i consolidar una gran llibreria i
així ha fet que Sabadell tingui una veritable “llar“ on el llibre és protagonista i es
recomana, es prescriu i se’n parla. La seva ferma convicció i estima pel llibre l’han portat a
ser un agent cultural de pes a la ciutat." Rosana Lluch, llibretera
"En Joan Fàbregas és un luxe del nostre teixit cultural. Representa un model excel·lent de
llibreter: combina l'experiència amb la capacitat d'innovació, conservant l'essència de la
tradició i adoptant la modernitat per oferir el millor per als seus lectors. Des de la seva
"llar" de Sabadell ha participat en diverses iniciatives de sector, implicant-s'hi per avançar
conjuntament i ha exercit de baula perfecte entre editors i autors. Discret i amb un
somriure amable sempre a punt, diu sempre la paraula pertinent al moment just. Ens en
convenen molts, de Joans Fàbregas. Per molts anys!" Ester Pujol, editora

Sobre Rosa M. Piñol, han dit:
"Rosa Piñol ha estat durant molts anys la referència absoluta del periodisme cultural a
Catalunya, en especial pel que fa a la literatura catalana. La frase “ho ha dit la Piñol”
servia en qualsevol debat per donar per tallada la discussió.” Xavier Moret, periodista
"La Rosa Piñol té una virtut excepcional. No solament sap escoltar i captar – des de la seva
experiència i el seu coneixement – el que diu un escriptor; no solament sap transmetre el
discurs, a vegades tortuós, de qui ha escrit; no solament és amatent (en totes les
accepcions, sobretot la que parla d’afabilitat), sinó que – i aquesta és la virtut extrema –
estima el que fa i estima la llengua, la literatura, el llibre. La paraula. La paraula que crea.
L’important és estimar; la resta ja ve tot sol. " Josep M. Fonalleras, escriptor
"Rosa Piñol: una periodista especialitzada en cultura, i especialment, literatura que fa unes
informacions, cròniques i entrevistes magnífiques. I ho dic per experiència pròpia. Caràcter
ferm, criteri singular i molt d’esperit crític." Biel Mesquida, escriptor
“Rigurosa, apassionada i joiosa testimoni de la vida literària catalana contemporània.
Rosa Piñol és un model ètic i estètic de periodisme cultural” Carles Geli, periodista
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El Premi Memorial Pere Rodeja, creat l'any 2012 pel
Gremi de Llibreters de Catalunya, a instàncies del Gremi de
Llibreters de la demarcació de Girona, té una doble finalitat.
Per una banda, estimular als llibreters en el seu paper d'agents
culturals, d'influència en els hàbits lectors i complicitat amb
l’entorn cultural, així com reivindicar l'ofici de llibreter. I per
l'altra distingir la tasca dels escriptors, editors, periodistes i
mitjans de comunicació que donen suport i visibilitat al sector
de les llibreries.

Llibreter de referència
El llibreter Pere Rodeja i Ponsatí, en Pere de can Geli com era conegut per tothom, va
néixer a Sarrià de Ter el 27 de desembre de 1931. Va entrar a treballar a la Llibreria Geli
amb 13 anys, el 1945, i des de llavors can Geli va ser casa seva. La llibreria té més de
200.000 llibres i en Pere de can Geli coneixia de memòria la ubicació de tots els exemplars.
Els propietaris de la llibreria (fundada l'any 1879) se la van traspassar a Pere Rodeja i
Ponsatí l'any 1988.
.

Va morir el 2 de desembre de 2009 als 77 anys.

Palmarès Memorial Pere Rodeja
2012, Llibreria L'altell, Irene Tortós-Sala (Banyoles) i Josep M. Fonalleras, escriptor
2013, Llibreria La 2, Rafel Rovira (Viladrich) i Jordi Nopca, periodista i escriptor
2014, Llibreria L'espolsada, Fe Fernández (Les Franqueses del Vallès) i Bernat Puigtobella,
editor del digital de cultura Núvol
2015, La Llar del Llibre, Joan Fàbregues (Sabadell) i Rosa M. Piñol, periodista
.

Contacte premsa: Chordà Comunicació | neus@neuschorda.com | mòbil 630043672

