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El Premi Llibreter incorpora una categoria 
dedicada a la literatura catalana actual 
 
El guardó, que es fallarà al juny, també distingirà una obra en castellà  
o bé un original traduït i manté la distinció per a l’àlbum i·lustrat. 
 
Aposta per títols publicats els últims mesos i vol mantenir l’esperit inicial 
de descobrir al lector llibres de qualitat que han passat desapercebuts. 
 
Barcelona, 22 de març de 2010.- El Premi Llibreter ha decidit apostar per la literatura 
catalana. Després d’una dècada d’existència, el guardó que atorga el Gremi de Llibreters 
de Catalunya busca una major consolidació amb un canvi de format que inclou una 
categoria dedicada a originals escrits en català, ja sigui narrativa, assaig o poesia, i de 
publicació recent. “Volem donar la importància que es mereix a una literatura que, 
escrita en la llengua que ens és pròpia, es troba entre les millors del món i que això sigui 
vist amb normalitat, com passa a altres països del món”, explica Antoni Daura, 
president del Gremi des del febrer. El Premi també distingirà una obra de qualsevol 
gènere escrita originalment en castellà o bé traduïda a aquest idioma i/o al català en la 
categoria Altres Literatures i manté la de l’Àlbum Il·lustrat. Malgrat tot, el guardó vol 
conservar l’esperit inicial de descobrir llibres que no han rebut l’atenció merescuda 
“perquè puguin arribar a nous lectors”. 
 
El Gremi de Llibreters també ha decidit avançar la data de celebració del certamen a 
finals de juny quan es donarà a conèixer el guanyador de cada categoria en roda de 
premsa i s’organitzarà una acte on, amb la presència de llibreters i personalitats del 
sector editorial i cultural catalans, es lliuraran les distincions als autors i editors 
premiats. “Creiem interessant que es pugui fer a aquesta època –que ja va ser durant uns 
anys l’escollida per al guardó– per poder guanyar difusió dels guanyadors de cara a 
l’estiu”, afirma Daura. Les obres premiades hauran de comptar amb una primera edició 
publicada els últims mesos “la qual cosa farà d’una banda que les llibreries sempre en 
tinguem disponibles per vendre i, de l’altra, que el premi s’atorgui a autors vius, un fet 
que contribuirà a millorar-ne la seva difusió”, afegeix. 
 
El que segueix invariable és el sistema d’elecció de les obres candidates que les 
llibreries agremiades s’encarreguen d’escollir a raó d’un màxim de cinc per establiment. 
A partir d’aquest llistat inicial un jurat format per set llibreters –n’hi ha un de comú per 
a les categories de Literatura Catalana i Altres Literatures i un altre per a l’Àlbum 
Il·lustrat– n’escull els títols premiats. L’XI Premi Llibreter serà el primer en estrenar el 
nou format i escollirà els seus guanyadors d’obres publicades entre l’1 de setembre de 
2009 i l’1 de maig de 2010. La incorporació al guardó d’una categoria dedicada a la 
literatura catalana té el suport de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, que ha 
expressat la seva satisfacció per la decisió.  
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Per a més informació: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa del Gremi de Llibreters de 
Catalunya 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 31 00 (ext. 17402) - 685 506 531 
info@monmar.net 
www.monmar.net 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta 
08500 Vic 
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