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El Premi Llibreter aposta pel llibre de relats entre els 
seus finalistes i per títols d’autors amb projecció  
 
Les últimes obres de Sílvia Alcàntara, Judit Pujadó i Juan Bonilla, 
escollides pel jurat del guardó que anunciarà el guanyador al novembre. 
 
La tria en la categoria de Narrativa es completa amb títols de dos  
escriptors nord-americans moderns, Sherwood Anderson i Wallace Stegner.  
 
Soldats de Salamina, llibre preferit pels lectors dels que han rebut el premi    
en la votació organitzada a les llibreries amb motiu del desè aniversari.  
 
Barcelona, 14 de setembre de 2009 

El Premi Llibreter ha volgut en el seu desè aniversari apostar pel llibre de relats 
escollint com a finalistes Winesburg, Ohio (Viena Ed./El acantilado, 2009), de 
Sherwood Anderson, i Tanta gente sola (Seix Barral, 2009), de l’andalús Juan Bonilla, i 
també per dues escriptores catalanes amb gran projecció, Sílvia Alcàntara amb Olor de 
Colònia (Ed. de 1984, 2009), i Judit Pujadó amb Les edats perdudes (Empúries, 2009). 
El cinquè finalista és En lloc segur (Libros del asteroide, 2008), de Wallace Stegner. El 
guanyador es donarà a conèixer en un acte públic el pròxim 5 de novembre a Barcelona. 

Seguint amb la premisa de rescatar obres i apostar per la qualitat literària, el guardó s’ha 
fixat en dos títols de relats per designar els finalistes: Winesburg, Ohio, un retrat de 
l’Amèrica profunda de començaments del s.XX amb uns personatges units pel fracàs i 
la frustració de Sherwood Anderson, precursor de la Generació Perduda d’autors nord-
americans; i Tanta gente sola, on Juan Bonilla aborda la solitud de l’èsser humà amb 
humor. “Anderson ens ofereix un text literari d’escola en una edició molt acurada 
mentre que Bonilla confecciona una sèrie de relats amb la coherència d’una novel·la”, 
ha destacat el jurat.       

El premi també ha volgut distingir dues escriptores catalanes amb una gran projecció 
elegint Olor de Colònia, de Sílvia Alcàntara, que explica les relacions dels habitants 
d’una colònia tèxtil de la Catalunya dels 50 i destaca per la “seva qualitat narrativa”; i 
Les edats perdudes, de Judit Pujadó, el treball “d’una ploma en potència” sobre la 
trajectòria vital d’una adolescent que queda òrfena i ha d’anar a viure amb la seva àvia. 
L’altre finalista, En lloc segur, ens ofereix una reflexió sobre l’amistad i l’amor  “amb 
uns personatges molt treballats” en l’últim títol que va publicar el desaparegut Wallace 
Stegner, exponent del realisme nord-americà de la segona meitat del s.XX. 
 
D’altra banda, els lectors s’han decantat per Soldats de Salamina, en català i en castellà, 
en la votació duta a terme a les llibreries agremiades durant l’estiu amb l’objectiu 
d’escollir el títol més valorat d’entre els guanyadors del Premi Llibreter i per 
commemorar-ne el desè aniversari.  
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Finalistes de l’Àlbum Il·lustrat 
Respecte la categoria d’Àlbum Il·lustrat, el jurat ha distingit cinc títols que destaquen 
per aspectes com l’enfoc i originalitat temàtiques i el seu treball gràfic. Els finalistes són 
Compte amb la granota (Ed. Juventud, 2008), de William Bee, que explica la història 
d’una iaia que té una granota al jardí que la protegeix dels perills; L’aniversari del 
senyor Guillamó (Corimbo, 2008), d’Anaïs Vaugelade, on el protagonista decideix anar 
a celebrar el seu aniversari al restaurant i pel camí se li afegeixen alguns acompanyants 
fins que es troben una desagradable sorpresa; Agnès Atzur (Thule Ediciones, 2009), de 
Pablo Albo i Pablo Auladell, llibre commovedor i tendre que tracta el tema de la mort i 
de la pèrdua d’un èsser estimat; L’enemic (Ed. Virus-Takatuka, 2008), de Davide Cali i 
Serge Bloch, que aborda un tema poc habitual en la literatura infantil com la guerra i en 
posa de manifest la seva irracionalitat; i El aprendizaje amoroso (Fondo de Cultura 
Eco., Mèxic, 2008), de Laëtitia Bourget i Emmanuelle Houdart, que qüestiona la idea de 
l’amor incondicional entre un príncep i una princesa i mostra com han d’aprendre a 
acceptar-se mútuament a través d’una divertida història. 
 
Sobre el Premi Llibreter 
El Premi Llibreter el concedeix anualment el Gremi de Llibreters de Barcelona i 
Catalunya amb el  suport de la conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
amb l’objectiu de promoure la venda i la lectura de títols en Narrativa i Àlbum Il·lustrat, 
tant en català com en castellà publicats durant l’últim any, i que, majoritàriament, han 
passat desapercebuts al públic malgrat la seva qualitat literària. Es un guardó molt 
valorat pels autors i editors ja que suposa una important promoció per les obres 
escollides. El jurat, un per categoria, està format per set llibreters que compten amb la 
participació de tots els establiments agremiats a l’hora d’elaborar la tria de títols. 
 
 
Per a més informació: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa del Gremi de Llibreters de 
Barcelona i Catalunya 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 63 16-685 506 531 
info@monmar.net 
www.monmar.net 
www.monmar.net/bloc 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta 
08500 Vic 
 
 
 


