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La llibretera Rosana Lluch,  

de la llibreria Llorens Llibres, 

i el director de premsa Xavier Gafarot, 

guanyadors del VI 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 VI Memorial Pere Rodeja, format per Carme Fenoll, directora de la 

Biblioteca de Palafrugell, Lluís Morral, llibreter de la Llibreria Laie, Guillem Terribas, 

llibreter de la Llibreria 22, Laura Álvarez, editora de Rosa dels Vents (PRH), Màrius Serra, 

escriptor, traductor, periodista i enigmista i Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de 

Llibreters que actua com a  secretari sense vot, han acordat concedir els Premis VI 

Memorial Pere Rodeja a la llibretera Rosana Lluch, i al director de premsa Xavier Gafarot. 

 

El jurat ha decidit atorgar el Premi a Rosana Lluch de la llibreria Llorens Llibres de Vilanova i 

la Geltrú, per "la seva trajectòria sostinguda, gràcies a la capacitat de mantenir la 

llibreria en temps bons i difícils, amb activitat i impacte en el territori." 

 

Així mateix el jurat atorga el Premi a Xavier Gafarot "cap de premsa del Grup 62, per la 

feina, sovint amagada dels gabinets de premsa editorials, en un treball continu amb les 

llibreries i autors." 
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Rosana Lluch (Vilanova i la Geltrú, 1957). El seu amor 

pels llibres i la literatura la va fer estudiar Filología Anglesa 

i anys després, mentre treballa a l’ensenyament, va 

estudiar  Filología Hispánica. Des de molt jove feia feina, a 

hores, a Llorens Llibres, la llibreria que el seu pare havia 

fundat l'any 1971; l’any 1988 s'incorpora definitivament a 

jornada completa.  

 

Durant 9 anys va ser secretària de ICYB (Congrés 

Internacional de Joves Llibreters) i va representar el nostre 

país en els Congressos de Llibreters d'arreu del món.  

 

Sempre ha apostat per la formació permanent del llibreter i  

s'ha implicat a fons en la millora de les llibreries i la feina del llibreter. Durant molts anys ha format 

part de la Junta del Gremi de Llibreters. Defensa que Llorens Llibres ha de ser una llibreria de 

referència i un espai on els lectors trobin el llibre que els està buscant. 

 

El 1996 li van atorgar el Premi Memorial Ferran Lara.  

 

Rosana Lluch s'ha mostrat molt satisfeta i agraïda pel guardó i ha declarat "Estic molt agraïda al 

jurat per aquest guardó. Estimo el meu ofici, no crec que hi hagi un ofici més bonic que el nostre. 

Recomanar llibres que t’han agradat, lectures que els lectors no s’haurien de perdre, descobrir 

nous autors i compartir-ho amb els clients és el que he fet sempre. Crec en el llibre i en el poder de 

la literatura per canviar el món." 

 

 

 

Xavier Gafarot (Barcelona, 1966). Periodista 

de formació, ha treballat a diferents mitjans de 

comunicació: Avui, Diario 16, TV3 i TVE-

Catalunya. També va ser delegat a Espanya 

de la revista d'Estats Units Newsweek.  

 

Des de 1997 es dedica a la comunicació cultural 

en l'àmbit editorial. Ha estat responsable de 

comunicació de Destino i Enciclopèdia Catalana.  
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Actualment és el director de premsa del Grup62 que agrupa els segells Proa, Edicions 62, 

Columna, Empúries i Pòrtic. 

 

L’any 2009 es va incorporar a l’equip docent del curs de postgrau d’Assessorament Lingüístic i 

Serveis Editorials, de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. 

 

En els últims anys s’ha responsabilitzat de la comunicació de les obres d’autors com Jaume 

Cabré, Carme Riera, Joan Margarit, Joan Francesc Mira, Rafel Nadal, Xavier Bosch, Màrius Serra, 

Vicenç Pagès Jordà, Ramon Solsona, Pep Coll, Sebastià Alzamora, Joan-Lluís Lluís, Manuel 

Baixauli, Enric Calpena, Germà Bel, Mathias Enard, Jo Nesbo, John Irving o Yuval Noah Harari, 

entre molts d’altres. Ha estat vinculat, també, a la comunicació d’esdeveniments literaris com els 

premis Sant Jordi, Carles Riba, Mercè Rodoreda, Ramon Llull, BBVA Sant Joan, Nadal o els 

Bertrana.  

 

En rebre el Premi, Xavier Gafarot ha declarat “Gratament sorprès per aquest premi a una feina 

que acostuma a quedar-se entre bastidors, vull compartir aquest reconeixement  amb tots els 

companys i companyes d’ofici que portem a terme una tasca de difusió cultural, amb la qual, 

malgrat no sempre disposar de les eines i els recursos desitjables, aconseguim fer d’enllaç entre 

els autors i els seus llibres amb els lectors, els llibreters i els mitjans de comunicació: una funció de 

pont que ja ha esdevingut imprescindible en el món del llibre."  

 

 

Sobre la Rosana Lluch han dit: 

 

"Suposo que, mirat fredament, una llibreria no deixa de ser una botiga on es venen llibres. Sí, sé 

que vendre llibres no és el mateix que vendre sabates, però, que voleu, tampoc hi ha tanta 

distància entre una cosa i l'altra. Potser, posats a comparar, el que marca la diferència i fa que 

una llibreria es guanyi el nom i sigui un lloc especial, ple de vida, de sentit i de cultura és la 

presència d'una persona que més que vendre llibres, els visqui i te'ls faci viure. Això és el que els 

vilanovins tenim la sort de tenir a Llorens Llibres gràcies a la feina constant i a l'amor pels llibres 

que ens encomana a tots la Rosana Lluch, una gran llibretera."   

Francesc Escribano, escriptor i periodista 
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"Quan algú gaudeix de la seva feina es nota i és per això que és gairebé impossible veure la 

Rosana i no pensar en llibres. Sempre amunt i avall, envoltada de llibres, recomanant lectures, 

sap transmetre la passió per la lectura a tots aquells que ens acostem a la llibreria. Atenta a les 

noves publicacions, tant se val si són adreçades a adults o a infants. No se li escapa ni una!   

 

És d'agrair que sempre estigui disposada a col·laborar amb iniciatives populars, les biblioteques i 

els autors locals. Un referent a la nostra ciutat i l'ànima de la seva llibreria."  

Susana Peix Cruz, bibliotecària 

 

 

"Llorens Llibres, neix l'any 1971, com una petita llibreria familiar a Vilanova i la Geltrú. A finals 

dels anys 80, Rosana Lluch, deixa d'exercir de mestre i es fa càrrec de la llibreria i la  

modernitza. Els anys 90, Rosana, fa els darrers retocs a la llibreria, fent-la més assequible, àmplia 

i creant diferents espais, entre ells un per fer-hi presentacions i actes culturals, essent en 

l'actualitat un lloc de referència entre la població de Vilanova i la resta de llibreries de Catalunya. 

 

Rosana Lluch, és una gran i exigent lectora i per tant una bona prescriptora a l'hora de 

recomanar o suggerir un llibre. Ha treballat per la modernització de les llibreries i durant molts 

anys va ser membre de la junta del Gremi de Llibreters. És una llibretera activista i solidària. Per 

molts anys."  

Guillem Terribas, llibreter 

 

 

"La Rosana Lluch no és una llibretera, no només ven llibres; és una excel·lent consellera 

literària. Coneix bé els seus clients, els fa gaudir de la literatura i els fa descobrir autors."  

Toni Alba, actor 

 

 

"La Rosana mereix respecte, consideració i estima. Respecte per la constància i esforços 

sostinguts i continuats per millorar cada dia la seva llibreria. Consideració perquè des de 

l’honestedat professional i el rigor treballa pel món de la difusió i animació cultura l i estima perquè 

més enllà de la seva excel·lent feina  sempre hem trobat la paraula amable, el gest afectuós i ple 

de cortesia i  un tarannà carregat de cordialitat i generositat. Sap generar confiança. 

. 

Qualsevol reconeixement que se li atorgui és ben merescut, la seva tasca continuada, esplèndida 

fa atractiu el món del llibre fent-lo un element més de la quotidianitat i com un element que generi 

també un flux cultural a la ciutat."  

Sixte Moral, Alcalde de Vilanova (1999 - 2005) 
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Sobre el Xavier Gafarot han dit: 

 

"Estimat Xavier, felicitats pel premi Memorial Pere Rodeja, tan merescut. Tants anys amb tu, i 

gràcies a tu, recorrent llibreries de ciutats de Catalunya, presentant llibre a llibre la meva obra no 

els oblidaré mai. No oblidaré la teva amistat intel·ligent, la competència sempre animada per 

l’humor. Tu i els meus llibres de poesia, Xavier, aneu junts en moltes hores de felicitat." 

Joan Margarit, poeta 

 

 

"Merescut guardó per lloar la bona feina del cap de premsa. Xavier Gafarot representa a la 

perfecció aquesta peça de l'engranatge editorial que comunica autor, editor, llibreter i mitjans de 

comunicació. Una feina sovint poc visible i agraïda. Donar espai i veu a un llibre acabat de néixer 

no és una feina fàcil."   

Olga Federico i Mireia Perelló, llibreteres 

 
 
 
"En Xavier és eficaç, rigorós i discret. Sempre a punt per fer la vida fàcil als autors i als llibreters." 
 

Rafel Nadal, escriptor 
 
 
 
"Treballar amb algú com el Xavier Gafarot dóna una tranquil·litat que no té preu. Perquè penca, 

perquè parla i escolta, perquè camina de pressa i sap on va i perquè al seu costat un té la 

sensació d’estar a prop d’un parallamps. Sempre a punt de desenfundar tres telèfons a l’hora, el 

Xavi fa que les coses passin, existeixin, transcendeixin." 

Josep Lluch, editor 

 

 

"És el Loquillo? No, és molt millor, és el Xavi Gafarot! Un gran professional, sens dubte: sap 

pressionar, sense escanyar; fer-se present, sense trepitjar; prioritzar i, quan cal, acceptar un no. 

Toca més tecles alhora que Keith Emerson, John Lord, Johann Sebastian Bach i Joe Zawinul 

junts. I és el més ràpid, a aquesta banda del riu Ebre, en atendre peticions de llibres, adreces, 

telèfons o el que sigui que li demanem els periodistes. No sé si per ser feliç vol un camió però, si 

és el cas, li comprem un amb micromecenatge. Felicitats!"  

Lluís Llort, periodista 
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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 

 
 


