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Jordi Puntl I Ellzal~Ith StroWl, els dos premis Llibreter, es van trobar fa uns dies en un festival a Cro¿cia II MAl¿TINA K[NSI

L’obra’Maletes perdudes’ obté el premi Llibreter,
juntament amb ’Olive Kitteridge’, d’Elizabeth Strout

-L’any de Punti
Montse Frisach
BARCELONA

Des que el passat febrer el
narrador Jordi Punti va
publicar Ja seva pi~mera
novel.Ja, Medetes perdw
des (Empúries), tot han
estar alegries per a l’es-
criptor de Manlleu. Per
Sant Jonii el Uibre es va si-
tuar ent~,e els més venut$,
una mica per sorpresa. Pe-
r5 feia setmanes que elslli-
breters anaven recoma-
nant el voluta, com qui no
volla cosa, als seus clients.
Després el boca-orelja va
fer la resta i la novel.ja no
s~a despenjat encara de
les lestes de vendes. Ara

ha arribar el eolofó i ahir
Puntí rebia el premi Lli-
breter, estrenant la nova
categoria de literatura ca-
tajana d’aquest guardó
per a obra publicada que
aterga el Gremi de Llibre-
ters de Catalunya i que en-
guany ha arribat a la seva
onzena edició.

Els llibreters, que amb
aquest guardó volen dis-
tingir una obra de qualitat
que hagi passat desaper-
cebuda, ja es van fixar en
l’obra de Puntí abans de
l’~xit de Sant Jordi. I, se-
gons explica la portaveu
del jurat M. Teresa Caja-
bús, els llibreters no van
volsr fer-se entere en la se-

va decisió, malgrat que,
defmitivament, robra ja
comen~ava a vendre’s bé.
"Aquesta hauria estat
l’única raó per no donar-li
el premi", diu Calabús.

L’autor estava ahir ple-
tSric pel guardó: "Em fa
molta fl.lusió perqu~ és un
premia obra publicada, i a
més els llibreters tenen
una posició complicada
perque tenen el privilegi
de ser els primers lectors
per5 també la responsabi-
litat de saber triar i saber
recomanar’.

Més d’arord amb la tra-
dició descobridora del pre-
mi hi ha ja novel.ja Olive
Kitteridge (Edicions de

1984; El Aleph, en caste-
lla), de la nord-americana
Elizabeth Strout, que ha
guanyat el premi Llibreter
en la categoria d’Altres Li-
teratures. L’obra, premi
Dulitzer 2009, és de fet,
una "novel.la coral", per5
estructurada com si fossin
relats, que tenen com a ne-
xe como Ja protagonista,
una mestra retirada que
observa revohició de la vi-
da d’un petit poblet de
Malne.

El premi Llibreter al’al-
bum il.lustrat ha estar per
a La noche estrellada, del
taiwan~s Jimmy Liao,
editar per Barbara Flote
Editora. Ig
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