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Editorial
Aquest número el dediquem especialment a la diada de St Jordi i al llibre.
L'any passat es va commemorar
l'Any del Llibre i la Lectura. A
l'IES Lliçà ho vam celebrar fent
un cicle de xerrades on els
escriptors n'eren els
protagonistes. A les
conferències van parlar de
temes dels quals en són
especialistes i,
evidentment,dels seus llibres
més coneguts. Les xerrades es
van fer a la Biblioteca de l'IES u
provisionalmentr Biblioteca
Municipal de Lliçà d'Amunt.
Actes com aquests
constitueixen una iniciativa
cultural molt interessant i una
empemta perquè el tan esperat
projecte de Biblioteca
Municipal es faci realitat.

EVA PIQUER, 12/5/05
Nascuda a
Barcelona
(1969),
periodista de
formació,
col·labora
habitualment a
El Periódico, La
revista Women, el setmanari El
Temps i a la secció de cultura del
diari Avui. Ha publicat les novel·les
La noia del temps (premi El Vaixell
de Vapor 1996) i Alícia al país de la
televisió (premi Marià Vayreda
1999) i Una victòria diferent (prem
Josep Plà, 2002).

Lletra Leer,Lletra de Canvi,
Cosmopolitan i Catalunya Ràdio. Ha
publicat narrativa breu i novel·la, El
dit de l'àngel (Empúries, 1998);
Mirada (Empúries, 2001); i Tota la
vida (Empúries, 2005).

VICENÇ VILLATORO,
26/5/05
Va néixer a
Terrassa el 22 de
gener de 1957. És
diputat al
Parlament de
Catalunya i
director de la
Fundació Encliclopèdia Catalana.
Escriptor, periodista i polític, ha
publicat una vintena d'obres i ha
rebut premis en quasi tots els gèneres
literaris. Última novel·la La ciutat del
fum, premi Prudenci Bertrana 2001.
Va ser director del diari Avui i cap de
Cultura de TV3.

TONI SALA, 2/5/05
Toni Sala va néixer a
Sant Feliu de Guíxols
el 1969. Va guanyar el
Premi Documenta.
Amb bones notícies
(2001), Crónica d'un
professor de
secundària: el món de
l'essenyament des de
dins (2002), Goril·la blanc (2002)
narrant les memòries de Floquet de
Neu. Un relat de la nova immigració
africana (2003) i per la seva darrera
novel·la, Rodalies, va obtenir el premi
Sant Joan de literatura catalana.

EMILI TEIXIDOR, 9/5/05
ADA CASTELLS19/5/05

Va néixer a Roda de

Ter el 1933. La
Va néixer a
novel·la entre les
Barcelona el
quals destaquen Sic
1968.
transit Gloria Swanson
De professió
(1979), premi Crítica
periodista ha
Serra d'Or, i Retrat
col·laborat
d'un assassí d'ocells
en mitjans
(1988). El premi de la
com Avui,
Generalitat, el de la Crítca Serra d'Or,
Qué Leer,
el Nacional de Literatura Infantil i
Juvenil. Ha dirigit i presentat l'espai
de divulgació de llibres Mil paraules
de Televisió de Catalunya i col·labora

assíduament a la ràdio. El 1992 li va
ser atorgada la creu de Sant Jordi. La
novel·la El llibre de les mosques va ser
guardonada amb el premi Sant Jordi,
1998.

MARIA BARBAL, 16/6/05
Va néixer a
Tremp el 1949.
Novel·lista:
novel·la Pedra
de tartera
(1985; premis
Joaquin Ruyra 1984 i Joan Crexells
1985), Mel i metzines (1990) i
Càmfora (1992; premis 1993 de la
Crítica, Crítica Serra d'Or i Nacional de
Literatura). Les seves darreres
novel·les són Bari (1998) i Carrer
Bolívia (1999).

MÀRIUS SERRA I ROIG
Va estudiar
Filologia
anglesa. Ha
treballat de
Professor
d'anglès i de
presentador
del programa
Alexandria
del Canal 3. Fa col·laboracions a la
premsa. Ha fet traduccions en italià i
anglès. Ha estat guardonat amb els
diversos premis literaris. Les seves
obres són:
- Narrativa breu:
Línia. Barcelona: Columna, 1987
Amnèsia. Barcelona: Pòrtic, 1988
Tres és massa. Barcelona: Columna,
1991
Contagi. Barcelona: Cafè Central, 1993
La vida normal. Barcelona: Proa, 1998
- Novel·la
L'home del sac. Barcelona: Columna,
1990
Mon oncle. Barcelona: Proa, 1996
Ablanatanalba. Barcelona: Ed. 62,
1999
- Altres
De com s'escriu una novel·la.
Barcelona: Empúries, 2004
Verbàlia. Barcelona: Empúries, 2000
Verbália.com. Barcelona: Empúries,
2002

