
Les novetats literàries d’autors locals, a la llibreria La Mulassa del carrer de Sant Gervasi de Vilanova i la Geltrú FÈLIX

La gran festa del llibre surt 
al carrer pendent del cel

Les novetats 
infantils i juvenils 
d’autors locals, 
protagonistes

// RAMON FRANCÀS

Pendents del cel i amb 
força novetats infantils i ju-
venils d’autors locals arriba 
avui una diada de Sant Jordi 
que omplirà de gom a gom la 
Rambla vilanovina. 

Una de les novetats 
d’aquest Sant Jordi és el llibre 
de poesia Arrelats a la brisa, de 
Francesc Pasqual i Moster i 
amb pròleg de Joan Callejón. 
Aquesta novetat, publicada 
per l’editorial local El Cep i 
la Nansa Edicions i que es ven 
a 14 euros, va ser presentada 

el 9 d’abril passat al Foment 
Vilanoví per part del profes-
sor August Bover. 

La principal novetat adre-
çada al públic juvenil és Mons-
tres, una idea original del pro-
fessor de l’IES Alt Penedès, 
que també s’ha encarregat 
de les il·lustracions. El text i 
la imaginació l’han posat au-
tors de 12 i 13 anys,  i el relat 
Carlos Rull. L’ha publicat El 
Cep i la Nansa Edicions i es 
ven a 15 euros.

Pel que fa a les lectures 
infantils es pot trobar a les 
llibreries Ha nascut un drac, 
de Montse Balada i Susana 
Peix. Les il·lustracions són 
de Lorena Torres. Es tracta 
del primer premi Barrina 
que barrinaràs, de l’Associ-
ació d’Amics del Drac de la  

da, i la de les il·lustracions 
Eva Sans. També l’ha publi-
cat El Cep i la nansa i es ven 
a 15 euros.

L’editorial local El Cep i la 
Nansa portarà avui els autors 
dels seus llibres al seu estand 
de la Rambla per signar les se-
ves obres, i també comptaran 
amb la presència de músics 
locals que els acompanyaran 
amb les seves cançons. El co-
negut grup local Gentle Mu-
sic Men, que el 21 i el 23 de 
maig interpretarà les seves 
peces a Madrid, serà un dels 
que actuarà avui divendres a 
la rambla Principal vilanovi-
na.

La propietària de les lli-
breries vilanovines La Mu-
lassa, Anna Llosa, diu que les 
perspectives de venda de cara 
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‘Johnny Cash at 
Folsom Prison’ obre 
a les vuit del vespre 
d’avui al Bosc el 
‘Docanrol’

Geltrú. L’ha publicat El Cep 
i la Nansa Edicions amb la 
col·laboració del Drac de la 
Geltrú i es ven a 13 euros.

Una altra destacada no-
vetat pel que fa al públic in-
fantil és Dura, on els gats eren 
blancs. Una greu malaltia de 
ràpid desenllaç fatal ha im-
pedit al seu autor, el vilanoví 
Ton Creus i Virgili, a qui van 
enterrar aquest dilluns pas-
sat, veure l’obra publicada. 
Aquesta història d’aventures 
la publica El Cep i la Nansa i 
es ven a 13 euros. Es narra el 
viatge de l’Orga i el Tamís per 
recuperar la pluja robada al 
poble de Dura. 

També per als més menuts 
s’ha publicat Qui diu la veritat: 
El cavaller o el drac? L’autora 
del text és Montserrat Bala-

a Sant Jordi són bones, com 
sempre, tot i que reconeix 
el neguit per les previsions 
meteorològiques que han 
pronosticat la possibilitat 
que avui pugui ploure. Llo-
sa afirma que cada cop es 
detecta més una part de la 
clientela, la més previso-
ra, que prefereix avançar 
les compres de llibres per 
no haver de fer cues la diada 
de Sant Jordi. Pel que fa a la 
crisi econòmica, explica: la 
notem però en un percen-
tatge molt moderat. Això 
sí, ara la gent es mira més 
en els preus i ja no hi ha 
l’alegria d’abans a l’hora 
de comprar llibres macos 
sense mirar el preu. La 
propietària de les llibreries 
La Mulassa diu que per Sant 

Jordi passa quelcom si-
milar a Nadal, i és que la 
gent, tot  i la crisi, regala 
igualment.

Per la seva banda, Rosana 
Lluch, de Llorens Llibres, no 
es mostra tan optimista 
com el Gremi de Llibreters 
de Barcelona i Catalunya, 
que ha pronosticat que en-
guany s’igualaran les vendes 
de llibres assolides el 2009. 
Afegeix que jo no veig la 
gent gaire animada i crec 
que la majoria esperaran 
al darrer dia per fer les 
compres.

La propietària de la llibe-
ria Ma’at de Vilanova, Marta 
Garcia, es mostra optimista 
de cara a la diada d’avui.

(Continua a la pàgina següent)

La Regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament vila-
noví sortirà al carrer amb 
una parada instal·lada a 
la Rambla, a l’alçada del 
Teatre Principal. Enguany 
pretén ser l’aparador dels 
diferents equipaments, 
programacions i activitats 
culturals de la ciutat. A 
banda d’informar sobre 
les accions culturals que 
es fan a la ciutat, la parada 
donarà al visitant la pos-
sibilitat de subscriure’s 
als butlletins electrònics 
de l’Ajuntament, gràcies 
als quals rebrà setmanal-
ment una agenda d’actes 
i la informació més des-
tacada. També com cada 
any per Sant Jordi, les bi-
blioteques municipals ob-
sequiaran als seus usuaris 
amb un punt de llibre que 
s’edita especialment per a 
l’ocasió. El punt de llibre 

L’apunt

Diverses activitats 
municipals per Sant Jordi

es podrà recollir tant a la 
parada de la rambla com a 
les biblioteques. 

Enguany la Biblioteca 
Joan Oliva i Milà obsequia 
els seus usuaris amb un 
punt de llibre que mostra 
la pintura de la fantasia cu-
bista de d’Enric Cristòfol 
Ricart (1925), exposada 
al Museu Balaguer. Per la 
seva banda, la Biblioteca 
Armand Cardona Torran-
dell ha dedicat el seu punt 
de llibre a celebrar el 25è 
aniversari des de que l’Ar-
mand Cardona Torrandell 
va pintar el mur del Círcol 
Catòlic, inaugurat el 25 
de novembre de 1985. La 
Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer també celebra 
avui Sant Jordi amb una Jor-
nada de Portes Obertes que 
es complementarà amb la 
instal·lació, al jardí, d’una 
parada de llibres. 


