NOTA DE PREMSA [19/04/2017]
EL FENÒMEN LITERARI D’ARGELAGUES

ARGELAGUES, el debut literari de la periodista
Gemma Ruiz, escalfa motors per Sant Jordi i arriba
a la 9ena edició amb més de 17.600 còpies
impreses
La novel·la, tota una revelació, porta des de la seva publicació setmana
rere setmana a les llistes de llibres més venuts
Gemma Ruiz firmarà exemplars d’Argelagues en diferents espais de Reus,
Girona, Sabadell i Barcelona
CONSULTA LA SALA DE PREMSA DEL PROJECTE I L’AGENDA AMB PROPERS ACTES I
PRESENTACIONS AQUÍ

PROPERES SIGNATURES DE LLIBRES
PRÈVIES A LA DIADA
REUS. Dijous 20 d’abril de 2017:
17 a 18h: Abacus Reus (Raval de Santa Anna, 48. 43201 Reus)
18 a 19h: Llibreria Galatea (Carrer de Jesús, 5-7, 43201 Reus)

GRANOLLERS. Divendres 21 d’abril de 2017:
18.30h: Llibreria La Gralla de Granollers

GIRONA. Dissabte 22 d’abril de 2017. MATÍ
11-12h: Llibreria Empúries [Av. Álvarez de Castro, 6, 17001 Girona]
12-13h: Llibreria Geli [Carrer de l'Argenteria, 18, 17004 Girona]

13-14h: Llibreria 22 [C/ Hortes, 22 - 17001 Girona]

SABADELL. Dissabte 22 d’abril de 2017. TARDA
17-18h: El Corte Inglés [Av. de Francesc Macià, 58, 08208 Sabadell]
18h: Carpa de signatures de les Llibreries agremiades de Sabadell [Plaça del Doctor Robert,
08202, Sabadell]

DIADA DE SANT JORDI
BARCELONA. 23 d'abril del 2017
11-12h Alibri (Rambla de Catalunya / Diputació)
12-13h: Casa del Llibre (Rambla de Catalunya, 37)
13-14h: El Corte Inglés Francesc Macià (Av. Diagonal, 471)
16-17h: La Calders (Antic Teatre: Verdaguer i Callés, 12)
17-18h: Laie (Passeig de Gràcia / Casp)
18-19h: La Central (Rambla de Catalunya / Mallorca)
19-20h: Abacus (Plaça Catalunya / Banco de España)

Argelagues, el debut literari de la periodista Gemma Ruiz escalfa motors per Sant Jordi i arriba
a la 9ena edició amb més de 17.600 còpies impreses. Setmana rere setmana al rànquing dels
més venuts, la novel·la ha rebut grans elogis per part dels lectors i de la crítica, forma part de
les llistes dels millors llibres de 2016 segons l’ARA i El Periódico i ha estat escollit millor llibre de
l’any segons els espectadors del Tria33.
Després de set anys de documentació i recerca sobre les seves avantpassades, la periodista de
Cultura de TV3 Gemma Ruiz n'ha fet una reconstrucció novel·lada, crítica i contemporània. El
resultat és un retrat de la vida de tres dones de diverses generacions al llarg del segle XX,
vingudes de Múrcia, i Castellterçol a Sabadell, de l'interior rural al Vallès de les fàbriques.
Una història que és la de les avantpassades de Gemma Ruiz, però que molts lectors podran
reconèixer com a pròpies. Per l’esforç de tantes dones per adaptar-se als efectes de la
revolució del tèxtil, per la duresa del pas de la vida a pagès a la vida industrial, per la guerra, la
por, la invisibilitat i la submissió als homes. El context històric il·lumina una novel·la que
l'autora dedica "a totes les dones a qui el pare, el germà, l'home, l'amo, l'església o la història
han tapat la boca". Argelagues és un relat èpic i emotiu sobre aquestes dones i també un
homenatge que estava pendent.
A Argelagues, el lector se sorprendrà de trobar una escriptura que recupera el català més
genuí, una llengua viva i múrria, en un registre ben diferent de les cròniques culturals de la
seva autora. Argelagues fa parlar, en el seu propi català, aquelles dones que mai no han

tingut veu.

La premsa i prescriptors n’han dit:
"Una primera novel·la extraordinària, gairebé perfecta"
"Una novel·la viva, humana, commovedora, compromesa, plena, vívida, lúcida i profunda"
Sam Abrams - El Mundo
"Una festa verbal organitzada amb un gran ordre rítmic"
"Plena d’audàcies verbals, lingüísticament densa, amb un exercici mil·limètric de la prosòdia, la
intrepidesa i la perseverança poètica de l’autora anul·la qualsevol temptació de lectura
regionalista"
Ponç Puigdevall a El País:

"Un llibre prodigiós. Un festival de la llengua, de quan hi havia noms per a totes les coses"
Xavier Antich
"Una joia imprescindible"
Diari ARA
“Un llibre únic en el panorama català actual”
Jordi Puntí
"La veritat de la història viscuda en carn viva"
Pere Gimferrer
"Una crònica que es pot literalment tocar amb les mans"
Simona Skrabec
"Una novel·la que planta cara a la desaparició d'una memòria completa: la vivència de les
anteriors generacions"
Patrícia Gabancho
“Quan la llengua és viva, surten novel·les així. Quin plaer llegir-la i recuperar paraules dels avis”
Fe Fernández, llibreria L'Espolsada
“Una llengua rica, expressiva i plena de força [...] quin gran treball haver-la mantingut tan viva
al llarg de gairebé 400 pàgines"
Najat El Hachmi
“Llibre revelació de l’any”
Núvol
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