Cultura i Mitjans | Esteve Plantada | Actualitzat el 15/09/2015 a les 13:18

Llegir en català qualifica «La
Setmana» 2015 com a «altament
satisfactòria»
L'associació d'editorials independents ha participat amb el doble d'espai que
l'edició anterior

Els editors que formen l'associació Llegir en Català presentant algunes de les novetats Foto: ACN

L'associació Llegir en catalàhttp://llegirencatala.cat/)
(
-que integra les editorials independents
Alrevés/Crims.cat, L'Avenç, Llibres del Delicte, El Gall Editor, Editorial Meteora, Edicions del
Periscopi, Edicions Saldonar, Raig Verd Editorial, Sembra Llibres i Tigre de Paper- ha qualificat
el resultat global de la 33a Setmana del Llibre en Català http://www.lasetmana.cat)
(
com a
"altament satisfactori". Segons l'associació, la mostra s'ha consolidat com "a gran referent per a
lectors, editors, llibreters i bibliotecaris de la rentrée literària".
Llegir en català ha participat en l'edició 2015 amb dues casetes, cosa que ha significat el doble
d'espai que l'any anterior i moltes més possibilitats de mostrar i compartir amb els lectors tant les
novetats més recents -algunes, servides en primícia a l'avinguda de la Catedral-, com el fons de
cadascun dels segells.
El context d'activitats de La Setmana també ha servit per presentar, en roda de premsa i
mitjançant un concurs en col·laboració amb diverses casetes, el nou Club de Lectura Virtual cLec
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(http://www.naciodigital.cat/noticia/93813/uoc/llegir/catala/creen/club/lectura/virtual) , que es posa
en marxa ja aquest mes d'octubre amb la complicitat de l'espai lletrA de la UOC.

Títols més venuts de les editorials de Llegir en Català

Alrevés/Crims.cat: El país dels crepuscles (http://llegirencatala.cat/llibres/el-pais-dels-crepuscles/)
, de Sebastià Bennasar
L'Avenç: Una història de dues ciutatshttp://llegirencatala.cat/llibres/una-historia-de-dues-ciutats/)
(
,
de Charles Dickens. (Trad. Jordi Arbonès)
Llibres del Delicte: Noves dames del crim (http://llegirencatala.cat/llibres/noves-dames-del-crim/) ,
a cura d'Anna Maria Villalonga
El Gall Editor: La llogatera de Wildfell Hall (http://llegirencatala.cat/llibres/la-llogatera-de-wildfellhall/) , d'Anne Brontë. (Joan Antoni Cerrato)
Edicions Meteora: És l'amor que mou el cel i les estrelleshttp://llegirencatala.cat/llibres/es-lamor(
que-mou-el-cel-i-les-estrelles/) , d'Antònia Carré-Pons
Edicions del Periscopi: Gegants de gel (http://llegirencatala.cat/llibres/gegants-de-gel/) , de Joan
Benesiu
Raig Verd: Les pereres fan la flor blanca
(http://www.naciodigital.cat/noticia/93788/gerbrand/bakker/commocio/xoc) , de Gerbrand Bakker.
(Maria Rosich)
Edicions Saldonar: El franquisme que no marxa (http://llegirencatala.cat/llibres/el-franquisme-queno-marxa/) , de Lluc Salellas
Sembra Llibres: Ovidi Montllor. Un obrer de la paraula (http://llegirencatala.cat/llibres/ovidimontllor-un-obrer-de-la-paraula/) , de Jordi Tormo
Tigre de Paper: Kurdistan el poble del sol (http://llegirencatala.cat/llibres/kurdistan-el-poble-delsol/) , de Jordi Vàzquez
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