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La Llibreria Sirga obre les seves portes 
 

El divendres 20 d’Abril, just a la vigília de Sant Jordi, la llibreria Sirga obri finalment les seves portes. Es 
culminava d’aquesta manera el recorregut que s’inicià ara fa gairebé un any i que tenia per objectiu dotar 
als moviments socials d’un espai cultural i dinàmic que els servís per augmentar la seva incidència 
política. 
 

Al voltant de mig centenar de persones es van reunir a la Barraqueta per celebrar aquest esdeveniment i 
encetar la nova etapa que en aquesta inauguració s’enceta: esdevenir un 
espai de cultura al servei de la transformació social. 
 

 Després de la presentació que realitzà un membre de la Sirga, el poeta 
Carles Rebassa realitzà un recital poètic d’alguns dels seus poemes 
recollits al llibre ‘Els joves i les vídues’ 
galardonat amb el XLIV premi de 
poesia Ausiàs March de Gandia i 
publicat per Edicions 62. 

 

Tot seguit Xavi de Blas, realitzà un espectacle de Circ que provocà 
l’admiració i arrencà els aplaudiments dels i les assistents a l’acte.   
 

La inauguració finalitzà amb una copa de cava i un brindis. 

 

La Diada de Sant Jordi 

 

Durant tot el dia de Sant Jordi, milers de persones van venir a visitar-
nos a la paradeta de les Rambles, especialment durant la tarda quan 
van aparèixer els autors convidats per la Sirga per a firmar les seves 
darreres obres. Els escriptors Carles Rabassa, autor del llibre “Els 
joves i les vídues” premi de poesia Ausiàs March i,  Ramon Usall autor 
de la “Tempestuosa Mar blava” premi d’assaig Abu Bakr van signar 
alguns exemplars de les seves darreres obres davant de lectors i 
curiosos. El bullici de la parada augmentà amb Queralt Solé autora del 
llibre “Catalunya 1939. L’última derrota” i “A les presons de Franco” i, 
sobretot, amb la presència del mediàtic Matthew Tree, escriptor de 
“La puta feina”, Finalment, Arnau Gonzàlez autor de l’obra “La nació 
imaginada: els orígens del pancatalanisme cultural, polític i social 
(1931-1939)” tancà la ronda de firmes intercanviant impressions amb 
lectors que sortiren a gaudir de la diada. 

PREN NOTA... 
28 d'Abril Xerrada: Feminicidi a Ciudad Juárez 
 

Aquest proper dissabte 28 d'Abril la Sirga organitza, conjuntament amb l'Ateneu 
Independentista La Barraqueta, una xerrada sobre el feminicidi a Ciudad Juárez 
(Mèxic). Membres de l'associació "Nuestras hijas de regreso a casa", explicaran la 
situació que viu la dona a la frontera nord-mexicana, on des del 1993, han estat 
assassinades més de 400 dones i en resten desaparegudes més de 500 en un clima 
d'impunitat i repressió. 

I PER AL MAIG... 
• 3 de maig Xerrada i passi de vídeo del documental "O todos o ninguno" amb Manolo 

González i Esteban Cerdán treballadors de La Forsa. 
• 17 de maig: Xerrada i passi de vídeo documental "Barcelona 2006: L'any del civisme" amb el 

director del film Jordi Oriola 
• 25 de maig: Presentació del llibre "Els orígens dels Països Catalans" amb el catedràtic d'història 

i autor del llibre Josep M. Salrach. 

  


