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El cicle “Llegim amb Valors” arriba a la Biblioteca 
Central de Cerdanyola del Vallès 

 
• Carme Riera i Pilar Arlándiz protagonitzen la cinquena conversa del cicle, 

el proper dimecres 1 de juny a les 18.30 h a Cerdanyola del Vallès. 
 

• El cicle arribarà a Amposta, Matadepera, Calafell, Maçanet de la Selva, 
Cerdanyola del Vallès, Tona, Vilassar de Mar, Roquetes, Almenar, Sant 
Joan de les Abadesses i Pont de Suert. 

 
Amb la finalitat de continuar apropant i fer difusió de les obres i escriptors i 
escriptores guardonades amb el Premi BBVA Sant Joan de les darreres edicions, 
fomentar la lectura en llengua catalana, i alhora la reflexió i el diàleg sobre els 
valors universals, la Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport de BBVA 
i la col·laboració del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, organitza una nova edició del cicle Llegim amb Valors, 
com a continuïtat de l’Avui també és Sant Joan, que es va iniciar al 2014.  

Autors premiats amb el Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana dels darrers 
anys i psicòlogues expertes en emocions, es trobaran amb els clubs de lectura de 
diverses biblioteques públiques de Catalunya, repartides per tot el territori, per 
parlar de les emocions i dels valors que transmeten els personatges i les històries 
narrades a cada llibre.  

Reconeguts autors com Jordi Coca, Andreu Martín, Ada Castells, Àlvar Caixal,  
Melcior Comes, Najat El Hachmi, Carme Riera, Rafael Vallbona, Gemma Lienas, 
Albert Forns i Roser Caminals, i psicòlogues com Núria Beitia, Anna R. Ximenos i 
Pilar Arlándiz, participaran en les converses d’aquest cicle.  

 

Cinquena conversa, Carme Riera i Pilar Arlándiz, a Cerdanyola del 
Vallès 
 
La cinquena conversa del cicle serà el proper 1 de juny, a les 18.30 h, a la 
Biblioteca Central de Cerdanyola del Vallès.  

Carme Riera, Premi BBVA Sant Joan 2016, amb l’obra Les darreres paraules, 
conversarà amb Pilar Arlándiz– especialista en teràpia familiar, 
desenvolupament personal, intel·ligència emocional, relacions humanes i digitals 
– sobre “Assumir el destí i la culpabilitat”, valors que posa en escena la novel·la.   
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Tot i que l’activitat és oberta al públic, els lectors del club de lectura de la 
biblioteca disposaran prèviament d’un exemplar per tal de llegir-lo i que puguin 
participar-hi. 

 

L’obra: Les darreres paraules i l’autora: Carme Riera 

 

 

 

 

 

 

En un manuscrit retrobat, Lluís Salvador d’Habsburg Lorena (Florència, 1847 – 
Txèquia, 1915) confessa els secrets dels seus amors, alguns de tràgics i ens ofereix 
punts de vista personals però objectius sobre els esdeveniments que canviaren el 
mapa europeu del segle xx, des de Meyerling fins a Sarajevo. Cosí de l’emperador 
Francesc Josep i de l’emperadriu Elisabet, la famosa Sissí, tal vegada tingué a l’abast 
evitar el desencadenament de la Primera Guerra.  

Viatger impenitent i misteriós, home de lletres, naturalista i ecologista avant la 
lettre, l’arxiduc fou també un enamorat de Mallorca. A l’illa hi bastí el seu petit regne 
paradisíac.  

Les darreres paraules desvela, en unes suposades memòries, les vivències familiars, 
sentimentals i polítiques d’una personalitat extraordinària, que, tot i pertànyer a la 
Casa Imperial més important d’Europa, visqué allunyat dels convencionalismes. 

Carme Riera és Catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona i una de les 
autores més estimades per la crítica i els lectors catalans. Es va donar a conèixer el 
1975 amb Te deix, amor, la mar com a penyora. D’entre les seves novel·les, destaquen 
Dins el darrer blau (1994, premis Josep Pla, Nacional de Narrativa, Crexells, Lletra 
d’Or i premi Vittorini a la millor novel·la estrangera publicada a Itàlia l’any 2000), 
Cap al cel obert (2000, Premi de la Crítica Serra d’Or), La meitat de l’ànima (2003, 
Premi Sant Jordi), L’estiu de l’anglès (2006), Amb ulls americans (2009), Natura quasi  
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morta (2011), Temps d’innocència (2013), La veu de la sirena (2015) o Venjaré la teva 
mort (2018).  

La seva obra ha estat traduïda a nombroses llengües. En la seva doble vessant de 
creadora i professora, l’any 2001 li va ser atorgat el Premi Nacional de Cultura, el 2015 
el Premio Nacional de las Letras, i el 2012 va ser escollida membre de la Real 
Academia Española. 

 

 La psicòloga: Pilar Arlándiz  

Pilar Arlándiz (Barcelona, 1965). És llicenciada en 
Psicologia per la Universitat de Barcelona i Màster de 
Teràpia Familiar Sistèmica a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, de Psicoteràpia de Benestar Emocional i de 
Teràpies de Tercera Generació i aplicació de Noves 
Tecnologies. Ha participat com a psicòloga observadora del 
"Servei de Counseling i Psicoteràpia en espanyol per a 

individus, parelles i famílies" del Mental Reseach Institute (MRI) de Palo Alto (USA). 
Ha treballat en l'àmbit públic en diferents administracions com Ajuntaments i 
Consells Comarcals.  

Juntament amb la doctora Gemma Baulies, han iniciat la col·lecció de llibres 
“L’aventura de relacionar-se”, guia pràctica per a la millora de les relacions entre 
pares i fills. 

 
Sobre el cicle: Llegim amb Valors 
 
El cicle combina tres elements:  
 

• El Premi BBVA Sant Joan. Certamen literari que des de fa 42 anys s’adreça 
a escriptors i escriptores en llengua catalana de qualsevol nacionalitat o 
procedència. 

 
• La literatura. A través del relat, és generadora d’identitats i valors a partir 

de la identificació i associació que els lectors en fan amb la realitat. 
 

• Les biblioteques públiques catalanes. Que han esdevingut, especialment 
ens els darrers anys, espais de democratització cultural i accés universal al 
coneixement i a la lectura. 
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A partir d’aquests tres eixos, s’apropa el Premi BBVA Sant Joan als lectors d’arreu 
de Catalunya d’una manera original i innovadora: per mitjà de converses entre 
escriptors guardonats en els darrers 11 anys del premi i psicòlogues expertes, en 
les quals parlen de valors i emocions universals a partir dels arguments de les 
respectives obres guanyadores.   

 
 
Sobre el Premi BBVA Sant Joan  
 
La Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport de BBVA, convoca 
anualment el Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana. 
 
El Premi, que enguany celebra la seva 42a edició, té com a finalitat el foment de 
l’escriptura i la lectura en català des de la seva creació, l’any 1981, per l’Obra Social 
de Caixa Sabadell. 
 
El guardó és un dels més ben dotats de les lletres catalanes: 35.000 euros lliures 
d’impostos, a banda dels drets d’autor. Edicions 62 és l’encarregada de fer l’edició 
comercial de les obres guanyadores. 
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