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El Premi Llibreter distingeix els relats de 
Winesburg, Ohio, del nord-americà Anderson 
 
Títol destacat de la literatura moderna dels Estats Units, retrata la 
frustració i solitud dels habitants d’un poble de l’Amèrica profunda. 
 
El guardó celebra el seu 10è aniversari com un dels més valorats per 
autors, editors i lectors, que en destaquen la seva independència.  
  
Compte amb la granota, que explica la curiosa relació entre una àvia i una 
granota protectora, ha estat designat amb el premi d’Àlbum I·lustrat. 
 
Barcelona, 5 de novembre de 2009 
 
En el seu desè aniversari, el Premi Llibreter ha recaigut en Winesburg, Ohio (Viena 
Edicions / Acantilado, 2009), del nord-americà Sherwood Anderson (1876-1941), “un 
text literari d’escola d’un autor que es coneix poc a casa nostra i que compta amb una 
edició i una traducció molt acurades”, segons el jurat. Es tracta del títol més reconegut 
d’Anderson, un dels escriptors més destacats de la literatura moderna del seu país, a 
parer dels crítics. El text aborda, en forma de relats, la solitud i frustració dels habitants 
d’un un petit poble de l’Amèrica profunda de començament del s.XX units pel nexe del 
fracàs i els somnis irrealitzats. Entre la resta de finalistes hi ha dues escriptores 
catalanes de gran projecció com Sílvia Alcàntara amb Olor de Colònia (Ed. de 1984, 
2009) i Judit Pujadó amb Les edats perdudes (Empúries, 2009), junt amb l’andalús Juan 
Bonilla i el llibre de relats Tanta gente sola (Seix Barral, 2009), i el desaparegut 
Wallace Stegner, exponent del realisme nord-americà, amb el seu En lloc segur (Libros 
del asteroide, 2008). 
En la categoria d’Àlbum Il·lustrat el títol premiat ha estat Compte amb la granota 
(Editorial Juventut, 2008), amb text i il·lustracions de William Bee i traducció de Daniel 
Cortés, que explica la història d’una encantadora àvia que té una granota al jardí que la 
protegeix dels perills. L’aniversari del senyor Guillamó (Corimbo, 2008), d’Anaïs 
Vaugelade; Agnès Atzur (Thule Ediciones, 2009), de Pablo Albo i Pablo Auladell; 
L’enemic (Takatuka, 2008), de Davide Cali i Serge Bloch; i El aprendizaje amoroso 
(Fondo de Cultura Eco., Mèxic, 2008), de Laëtitia Bourget i Emmanuelle Houdart, són 
la resta de finalistes. 
 
Aniversari d’un premi molt valorat  
El premi celebra aquest any el seu desè aniversari “plenament consolidat i com un dels 
més valorats a Catalunya per autors, editors i pel públic donada la seva independència, 
l’impuls que representa en les vendes i l’aposta per títols poc coneguts i de gran 
qualitat”, com explica Imma Bellafont, presidenta del Gremi de Llibreters. El lliurament 
del guardó tindrà lloc aquest vespre a l’Institut d’Estudis Catalans amb la presència de 
nombrosos representants del sector cultural i servirà per homenatjar l’editor Isidor 
Cònsul, desaparegut aquest any, i per distingir els llibreters que compleixen 35 anys 
d’ofici. L’acte serà presentat pel periodista Xavier Graset.  
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Sobre el Premi Llibreter 
El Premi Llibreter el concedeix anualment el Gremi de Llibreters de Catalunya amb el 
suport de la conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 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. 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 susceptibles de guanyar el premi. 
 
 
Per a més informació: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa del Gremi de Llibreters de 
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 
 
GREMI DE LLIBRETERS DE CATALUNYA 
Tel.: 93 215 46 10 Fax: 93 487 34 31  
gremidellibreters@gremidellibreters.cat 
www.gremidellibreters.cat 
c/ Mallorca 272-276, 1ª planta 08037 Barcelona 
 
 
 
 
 
 


