El Premi Llibreter distingeix l'última novel·la de la barcelonina
Blanca Busquets i l'opera prima de David Vann
Busquets rep el premi en la categoria de Literatura Catalana per “La nevada del cucut”, la
història de dues dones de la mateixa família unides per l'afició a escriure.
El guardó en la categoria Altres Literatures recau en David Vann, figura emergent de les lletres
als Estats Units, per un títol en què revisa el suïcidi del seu pare.
En l'Àlbum Il·lustrat, el premi reconeix el treball de Peter Schössow a “El meu primer cotxe
era vermell”, sobre les aventures de dos germans i un cotxe de pedals.
Barcelona, 15 de juny de 2011.- El Premi Llibreter s'ha fixat en la seva dotzena edició en el talent
de dos escriptors de curta però prometedora carrera literària com Blanca Busquets i David Vann i
els seus llibres “La nevada del cucut” (La Rosa dels Vents, 2010) i “Sukkwan Island” (Empúries /
Ediciones Alfabia, 2010), respectivament, que els han valgut el reconeixement; el guardó també ha
destacat, en la categoria de l'Àlbum Il·lustrat, la tasca d'un veterà il·lustrador com Peter Schössow a
“El meu primer cotxe era vermell” (Editorial Joventut, 2010). L'últim llibre de Busquets s'ha fet
mereixedor del premi en la categoria Literatura Catalana gràcies a una història de dues dones unides
per la seva afició a escriure i que representa “un homenatge a les dones que van tenir i tenen el
coratge d’agafar la ploma i deixar testimoni de la seva solitud per trencar el silenci que els és
imposat”, com remarca el jurat en el seu veredicte. L'autora declara sentir-se “emocionada” pel
guardó i en destaca “que es dóna sense haver-lo buscat i és independent de totes les editorials. I
també que és dels que acosten les lletres als lectors, els posen els llibres a les mans i els recomanen
que els llegeixin”. “Després de tota una vida dedicada a escriure, el premi és un regal caigut del cel,
una mena de miracle que no agrairé mai prou”, valora.
En Altres Literatures, el Premi Llibreter ha optat per distingir David Vann, escriptor americà d'una
incipient carrera amb projecció internacional, i la seva opera prima “Sukkwan Island”, que ha
arribat a Catalunya amb l'aval d'haver rebut a França el premi Médicis. El llibre parteix d'una
circumstància tràgica personal de l'autor com el suïcidi del seu pare, quan tan sols tenia 13 anys, i
especula sobre què hauria passat si l'adolescent Vann hagués acceptat la invitació del seu progenitor
d'anar a viure amb ell a una cabana aïllada d'Alaska després de separar-se i poc abans de treure's la
vida. El jurat ha qualificat el títol “d'obra tensa, implacable, terrible, bella, dolorosa, vital i
contundent, que arrossega al lector en una corrent onírica on la natura intervé com un personatge
més. Una catarsi”. Per a l'autor, el premi “és tot un honor i representa un dels millors moments de la
meva vida”. “Estic content de poder-lo recollir en persona per donar les gràcies als llibreters, lectors
ideals que es dediquen a construir comunitats entorn els llibres”, ha dit. Als seus 44 anys, Vann s'ha
convertit en una de les plomes més prometedores de les lletres americanes actuals.
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Pel que fa a l'Àlbum Il·lustrat, el guardó també ha volgut reconèixer la trajectòria d'un veterà de la
il·lustració i dels llibres infantils com l'alemany Peter Schössow i ha premiat el seu títol “El meu
primer cotxe era vermell”. Una decisió que el jurat justifica per “l’habilitat de l’autor a l'hora
d’harmonitzar l'originalitat de la història que s’hi explica amb la tendresa de les il·lustracions i la
combinació de tot això amb les icones dels senyals de trànsit”. Schössow, que col·labora en premsa
i ha treballat per a la televisió, ha rebut diferents reconeixements al llarg de la seva carrera com a
dibuixant i autor de contes entre els quals hi ha el Premi Alemany de Literatura Juvenil al 2005;
també ha estat finalista del premi Atrapallibres de 2010.
Acte de lliurament, a l'Ateneu Barcelonès
El Premi Llibreter es lliurarà aquest any a l'Ateneu Barcelonès al vespre en una cerimònia, cada any
més concorreguda, que s'ha convertit en un punt de trobada anual del sector del llibre i on a banda
dels autors premiats també hi haurà llibreters, escriptors i representants d’institucions i dels sectors
cultural i editorial. La periodista Pilar Rahola serà l’encarregada de fer el parlament inaugural de
l’acte.
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