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Sant Jordi 2017

Un Sant Jordi pletòric,
assolellat, festiu i familiar
és el que es va poder viure
ahir arreu de Catalunya.
A Barcelona, el centre es-
tava ple a vessar de gent
–parelles d’enamorats, és
clar– i sobtava també veu-
re cotxets per tot arreu,
pares amb nens enfilats a
les espatlles i globus viro-
lats que rivalitzaven amb
els colors cada vegada més
llampants de les roses.

I és que el fet que Sant
Jordi caigués en diumenge

afavoria la sortida en famí-
lia i el passeig distès per
veure les parades de lli-
bres, remenar i comprar.
Ras i curt: per complir
com cal amb la tradició del
dia del llibre i la rosa. A
més, enguany hi havia di-
verses festes repartides
per tota la ciutat i activi-
tats a l’entorn del llibre
pensades per gaudir al mà-
xim de la jornada.

La diada va arrencar
amb força al matí i es va
anar desinflant de mica en
mica a la tarda fins a l’inici
del partit Madrid-Barça, a
quarts de nou del vespre.

La valoració del sector,
tanmateix, és positiva, ja
que durant tot el cap de
setmana les llibreries han
notat un increment de les
vendes, si bé falta que el
Gremi de Llibreters les
quantifiqui, unes dades
que farà públiques dijous.
“La sensació és que la ten-
dència ha estat positiva
dissabte i diumenge, amb
un bon volum de vendes
ja durant el dissabte”, afir-
mava ahir el gremi en un
comunicat. L’any passat
es van facturar 20,9 mi-
lions d’euros, una quanti-
tat que es preveu superar.

Els més venuts
També és una tradició par-
lar de la llista dels més
venuts, tot i que els títols

destacats tan sols repre-
senten un percentatge
molt petit (un 4,33% l’any
passat) respecte al gros
dels llibres que es venen,
que corresponen a un am-
pli ventall de temàtiques al
marge de la literatura.

Dit això, Xavier Bosch
encapçala la llista, amb
Nosaltres dos. El seguei-
xen Pilar Rahola, amb Ro-
sa de cendra; el tàndem
Jordi Basté i Marc Artigau,
amb Un home cau; Jaume
Cabré, amb Quan arriba
la penombra, i finalment
Rafel Nadal, amb La se-
nyora Stendhal.

Pel que fa a la no-ficció,
trobem en primer lloc La vi-
da que aprenc, de Carles
Capdevila; Taula i barra,
de Quim Monzó; Només se-
ran quatre gotes, de Mòni-
ca Usart; El cavaller Floïd,
de Genís Sinca, i La gran te-
ranyina, de Roger Vinton.

En l’apartat de llibres
infantils i juvenils, els tí-
tols més venuts han estat
La llegenda de Sant Jordi,
d’Emma Martínez; De
quin color és un petó?, de
Rocío Bonilla; Sant Jordi i
el drac. Minipops, de Me-
ritxell Martí Orriols; La lle-
genda de Sant Jordi. Amb

Familiar i acolorit
Xavier Bosch, Pilar Rahola i el tàndem Jordi Basté-Marc Artigau encapçalen la llista
dels més venuts en un Sant Jordi pletòric que s’ha mantingut pel que fa a les vendes

Valèria Gaillard
BARCELONA

Una imatge de la gent passejant per
la Rambla, ahir al matí ■ ANDREU PUIG

Carles Capdevila,
Quim Monzó i
Mònica Usart
ocupen els
primers llocs
de la no-ficció



El Sant Jordi
és nostre

L’APUNT sobrer que cap estat, i molt menys un que s’ha carac-
teritzat per intentar diluir, enderrocar, dissoldre, en de-
finitiva, fer desaparèixer la cultura catalana, vingui ara
a dir-nos com hem de perpetuar la nostra festa. Ahir,
els carrers de tot Catalunya van ser els que van parlar.
El Sant Jordi és un estat d’ànima, no una arma per fer
política bruta.Jaume Vidal

El Sant Jordi és nostre, però no el prenem com una ex-
clusivitat, ans al contrari, l’oferim al món sencer per-
què en l’esperit d’aquesta diada està incorporat de sè-
rie el fet de ser una jornada de generositat. És un dia
en què es demostra que els seus són també els meus.
I els nostres són també els vostres. No és un invent
polític, és l’expressió d’un sentir popular. Per això és
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textures, de diversos au-
tors, i La muntanya de lli-
bres més alta del món, de
Rocío Bonilla Raya.

Els més venuts en castellà
En el rànquing dels títols
més venuts en castellà,
tenim Patria, de Fernando
Aramburu; Tierra de cam-
pos, de David Trueba; El
monarca de las sombras,

de Javier Cercas; El labe-
rinto de los espíritus, de
Carlos Ruiz Zafón, i No soy
un monstruo, de Carme
Chaparro. Quant a la no-
ficció, els més venuts han
estat 50 palos, de Pau Do-
nés; Hijos del Nilo, de Xa-
vier Aldekoa; La magia del
orden, de Marie Kondo;
Escape book, d’Ivan Tapia,
i Pablo Escobar, mi padre,

de Juan Pablo Escobar.
Pel que fa als llibres in-

fantils i juvenils, desta-
quen La máscara del troll,
d’El Rubius; Guinness
World Records 2017, de
Guinness World Records;
El despertar de la bestia,
de ByViruzz; Por trece ra-
zones, de Jay Asher, i Res-
cate en White Angel (The
G-Squad), de The Grafg.

Aquestes llistes estan
elaborades segons les da-
des obtingudes a partir
d’una mostra representati-
va feta entre llibreries agre-
miades del Gremi de Llibre-
ters de Catalunya fins a les
18.30 hores de la tarda
d’ahir. El rànquing també
té en compte la informació
recollida per Libridata, in-
cloent-hi dissabte. Librida-

ta és un sistema automatit-
zat que obté dades de 170
punts de venda repartits
per tot Catalunya, entre lli-
breries independents i ca-
denes de llibreries. Ahir jus-
tament es presentava ofi-
cialment Libelista, una pla-
taforma de venda en línia
en format paper i en format
digital en la qual les llibre-
ries de proximitat perce-

ben una part de les vendes
que es generen. De mo-
ment, aplega 125 llibreries,
43 de catalanes.

Una altra novetat de la
diada d’aquest any va ser
la visita de representants
de setze Ciutats de la Lite-
ratura de la Unesco, que
van poder gaudir de la fes-
ta literària catalana per
excel·lència. ■
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Ficció català Ficció castellà
‘Nosaltres 
dos’

(Columna Edicions)

Xavier Bosch

‘Quan arriba 
la penombra’

(Edicions Proa)

Jaume Cabré

‘La senyora
Stendhal’

(Columna Edicions)
Rafel Nadal

‘Rosa de 
cendra’

(Columna Edicions)

Pilar Rahola

‘Un home cau’

(Rosa dels Vents)

Jordi Basté /
Marc Artigau

No ficció català
‘La vida que 
aprenc’

‘El cavaller 
Floïd’

(Edicions Proa)

Genís Sinca

‘La gran 
teranyina’

(Edicions del 
Periscopi)

Roger Vinton

‘Taula i barra’

(Libros de 
Vanguardia)

Quim Monzó

(Arcadia / Atmarcadia)

Carles Capdevila
Plandiura

‘Només seran 
quatre gotes’

(Bridge)

Mònica Usart

No ficció castellà

‘Pablo Escobar, 
mi padre’

‘Hijos del Nilo’

(Ediciones 
Península)

Xavier Aldekoa

‘Escape Book’

(Lunwerg Editores)

Ivan Tapia

‘La magia del 
orden’

(Aguilar)

Marie Kondo

‘Patria’

(Tusquets Editores)

‘El Laberinto 
de los espíritus’

(Editorial Planeta)

Carlos Ruiz
Zafón

‘No soy un 
monstruo’

(Espasa Libros)

Carme 
Chaparro

‘Tierra de 
campos’

(Editorial Anagrama)

David Trueba

Fernando 
Aramburu

‘50 palos’

(Editorial Planeta)

Pau Donés

‘El monarca de 
las sombras’

(Literatura Random 
House)

Javier Cercas

(Ediciones Península)

Juan Pablo 
Escobar

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Gent mirant una parada de llibres, ahir a Barcelona. A la dreta, un dels golejadors de la jornada, Xavier Bosch, signant ‘Nosaltres dos’ ■ ANDREU PUIG


