La llibreria la 2 de Viladrich, de Tortosa, i el periodista
Jordi Nopca, distingits amb el II Memorial Pere Rodeja
El guardó s'ha fixat en la “capacitat de continuïtat, relleu i reinvenció comercial” de la
llibreria i també en la voluntat de Nopca “d'oferir als lectors una mirada àmplia, novedosa
i completa de la realitat literària del nostre país”.
El jurat reconeix en la seva decisió “l’aposta decidida per les noves tecnologies i la realitat
digital” de la 2 de Viladrich i, de Nopca, la seva “capacitat de treball i la presència a tota
mena d'actes i esdeveniments”.
El lliurament del guardó, que homenatja el desaparegut llibreter gironí Pere Rodeja (19312009), tindrà lloc el pròxim dissabte, 29 de juny, dia de Sant Pere, als Jardins de la Mercè
de Girona.
Girona, 26 de juny de 2012.- La llibreria tortosina la 2 de Viladrich i el periodista Jordi Nopca han
estat distingits amb el II Memorial Pere Rodeja que atorga anualment el Gremi de Llibreters de
Catalunya. El guardó, que vol reconèixer la tasca de les llibreries alhora que la d'un periodista o
escriptor pel seu suport al sector llibreter i la difusió literària, s'ha fixat en la “capacitat de
continuïtat, relleu i reinvenció comercial” de la llibreria i també en la voluntat de Nopca “d'oferir
als lectors una mirada àmplia, novedosa i completa de la realitat literària del nostre país”. El guardó
es lliurarà el pròxim dissabte als Jardins de la Mercè de Girona (Pujada de la Mercè, 10, 19:30 h) en
un acte obert al públic.
El jurat reconeix en la seva decisió “l’aposta decidida per les noves tecnologies i la realitat digital”
de la 2 de Viladrich “que es concreta en la seva participació en el portal Liberdrac”; i “la seva
implicació en l’activitat cultural i específicament literària de les Terres de l’Ebre”. El premi “ha
estat “una sorpresa” per Rafel Rovira, propietari de l'establiment, que afirma que l'han rebut “amb
molta alegria tenint en compte que hi ha moltes llibreries al territori que fan molta feina i que es
tracta d'un guardó que prové del mateix sector”. “És un reconeixement a l'esforç que fem en la
venda i difusió de llibres i que duem a terme sense esperar-ne res d'especial a canvi”, ha afegit. Amb
orígens que es remunten al 1760, la 2 de Viladrich és una de les llibreries “més antigues d'Europa” i
compta amb amb un gran fons de llibres d'autors locals i sobre les Terres de l'Ebre.
El premi al periodista i crític literari del diari Ara, Jordi Nopca, també remarca la seva “capacitat de
treball i la presència a tota mena d'actes i esdeveniments”. Nascut a Barcelona al 1983, Nopca, nom
destacat de les noves generacions de periodistes, ha declarat estar molt content tot i mostrar-se
sorprès que “l'hagin pogut donar a algú tan jove com jo”. Nopca, que viu la seva relació amb la
cultura i la literatura des de “la transversalitat”, remarca “la varietat ressenyable de llibreries
existents a Barcelona i a Catalunya en general” tenint en compte les dificultats econòmiques del
moment. El premi a Nopca, que també és traductor i autor d'una novel·la, “El talent” (Labreu
edicions, 2012), de la qual s'acaba de llançar la tercera edició, també pretén “reconèixer i
homenatjar la premsa que aposta per informar de llibres”.
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El lliurament del guardó, que homenatja el desaparegut llibreter gironí Pere Rodeja (1931-2009),
tindrà lloc el pròxim dissabte, 29 de juny, dia de Sant Pere, data invariable de l'entrega, en un acte
on intervindran l'editor i escriptor Quim Curbet i Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters
de la demarcació de Girona. El jurat per a l'ocasió ha estat format pels llibreters Guillem Terribas i
Lluís Morral, l'editora Ester Pujol, l'escriptor Josep M. Fonalleras, el periodista Toni Puntí, la
bibliotecària Marta Morera i Marià Marín com a secretari.
Reconèixer la tasca de llibreters, escriptors i periodistes
El premi Memorial Pere Rodeja, creat l'any passat pel Gremi de Llibreters de Catalunya, té una
doble finalitat: per una banda “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 i complicitat amb l’entorn cultural”; i per l'altra “distingir la tasca
dels escriptors i/o periodistes per la seva atenció, disposició i suport envers les activitats que els
llibreters duen a terme i la seva difusió”. En la seva primera edició l'any passat els guardonats van
ser la llibreria l'Altell, de Banyoles, que regenta Irene Tortós-Sala, i el periodista i escriptor gironí,
Josep Mª Fonalleras.
Més informació:
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