
C
oincideixo en les vacances 
amb l’editora Iolanda Ba-
tallé, que aquesta setma-

na deixa la seva feina a Random 
House per embarcar-se en l’am-
biciós rellançament de La Galera, 
editorial dels primers Sorribas, 
Vallverdú, Carbó i Teixidor. Inte-
grada a Enciclopèdia Catalana 
des del 1992, La Galera ha estat 
un referent de la literatura infan-
til i juvenil. Tenint en compte els 
projectes de Batallé (que és auto-
ra, per cert, d’una superba novel-
la, La memòria de les formigues, que 
Amsterdam publica demà), l’edi-
torial fundada per Andreu Dòria 
durant la dictadura podria renéi-
xer de les cendres abans d’arribar 
al mig segle. Milers de nens i ne-
nes ho agrairien.
 Em reuneixo també amb Vale-
rie Miles, centrada a Duomo des-
prés del seu pas per Alfaguara. De 
les poques que estan contentes en 
un estiu per oblidar (diuen que 
els llibreters ho han retornat tot), 
em passa una primícia que alegra-
rà els menors de 35 anys: aquesta 

setmana s’obre la inscripció per 
formar part del número Los me-
jores narradores jóvenes en español, 
que Granta publicarà l’octubre 
del 2010 (i les edicions anglesa i 
americana de la revista, un mes 
després). Els inèdits, diu, seran va-
lorats per Edgardo Cozarinsky, 
Francisco Goldman, Isabel Hil-
ton, Mercedes Monmany, Aurelio 
Major i ella mateixa. Tenint en 
compte el salt que Martin Amis, 
Julian Barnes, Salman Rushdie i 
altres van fer el 1983 amb la ma-
teixa idea, és d’esperar que neixi 
tot un spanish dream team.
 Acabo la rentrée amb Silvia Que-
rini, feliç amb Los cuentos de Mavis 
Gallant que acaba de treure a Lu-
men. Potser, amb els de Flannery 
O’Connor, els millors que ha pu-
blicat els últims temps. L’edito-
ra, de sobte, deixa la feina de ban-
da i em recomana amb ardor l’ex-
posició El Segle del Jazz, fins al 18 
d’octubre al CCCB. Quatre hores 
després d’haver-hi entrat, surto 
dient-me que no és estrany que 
el catàleg de Lumen creï aquest 
grau de fidelitat: la Querini enga-
nya poc i l’encerta molt.
 Acabo les reunions amb les 
tres editores pensant que no es-
tà tan malament el sector com 
el pinten. Brindaré per això i per 
elles dijous, a la festa pels 25 anys 
d’Empúries. Una altra editori-
al per felicitar, per cert. I al cap-
davant, una altra dona, Eugènia 
Broggi. A veure si no és casuali-
tat... H
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ge de la portada en l’edició nord-
americana (la britànica és més sò-
bria) és el Capitoli, un edifici ple 
de simbolisme, acompanyat d’un 
segell de cera amb un fènix de dos 
caps, el número 33 i les paraules 
«ordo ae chao» (de l’ordre al caos en 
llatí). Però a partir d’ara de ben se-
gur que els turistes es pregunta-
ran on és el Temple del Suprem 
Consell del Grau 33, la Casa Ma-
çònica del Temple o el Memorial 
Maçònic Nacional de George Was-
hington, just a l’altre costat del 
riu Potomac.
 En una altra entrevista, l’autor 
afirma que el lector trobarà un lli-
bre més filosòfic que els anteriors, 
producte de les experiències dels 
últims anys. «M’han passat mol-
tes coses», afirma Brown.
 Quan li pregunten pel seu ta-
lent narratiu respon que durant 
la seva infància era un noi tímid 
que va créixer sense televisió i 
obligat a recórrer a la imaginació 
per divertir-se. H
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J La llibertat de preus en la 
venda de llibres que hi ha a la 
Gran Bretanya va desencadenar, 
ahir, una guerra a la baixa a 
l’hora de fixar l’import d’El 
símbol perdut. La majoria de 
centres comercials van establir 
la quantitat per sota del preu 
recomanat, 18,99 lliures, i alguns 
van arribar a marcar-lo per 
menys del cost real. De manera 
que, als llibreters els sortia més 
a compte comprar l’original a 
les grans superfícies que a la 
mateixa distribuïdora. 

J The Book Depository va 
ser el primer a rebaixar-ne 
desorbitadament el preu, un 
75%, i deixar-lo en 4,99 lliures. 
Oferta que ràpidament va igualar 
Amazon, que va començar la 
venda amb només un 50% de 
descompte. Una altra gran 
cadena, Asda, es va quedar en 
5 lliures. Això suposa, segons el 
diari Telegraph, una pèrdua de 4 
lliures per exemplar. 

J Sainsbury’s i Morrisons oferien 
l’exemplar a un preu entre 8 i 
9 lliures, mentre que Tesco el 
deixava en 7 lliures i WH Smith 
en 5,99 lliures, però només per 
a aquells que es gastessin un 
import de 15 lliures en altres 
articles. Waterstone’s el venia a 
meitat de preu, 9,49 lliures.

J Una guerra així no és possible 
a Espanya on es fixa per llei 
un preu fix per als llibres. 
Aquesta uniformitat en el preu 
no és ben vista per tots els 
sectors editorials, alguns dels 
quals clamen per posar-hi fi. 
Altres, en canvi, la defensen 
encaridament. Per a aquests, el 
preu fix garanteix l’existència de 
les petites i mitjanes llibreries del 
país. El que ha passat a la Gran 
Bretanya els dóna part de raó.

EXEMPLARS A 
PREU RIDÍCUL

LA POLÈMICA

El ‘monoseller’ zebra
La concentració de les vendes en el llibre que ‘toca llegir’ s’accentua
i, sense afegir nous lectors, canibalitza cada vegada més l’espai de les llibreries

Són una nova categoria a la qual li 
queda curta l’etiqueta de best-seller. 
Els dos últims anys, un grapat de tí-
tols s’han anat succeint a dalt de tot 
de les llistes de vendes espanyoles, i 
tots han estat en algun moment gai-
rebé monosellers, el llibre del qual tot-
hom parla, l’únic que es veu al me-
tro i del qual els llibreters encarre-
guen una caixa rere una altra.
 Rowling, Boyne, Follett, Ruiz Za-
fón, Larsson, Meyer, Falcones, una 
altra vegada Larsson... Es tracta d’un 
fenomen que cada vegada s’accen-
tua més: en una sola setmana del ju-
liol passat, els tres Larssons van su-
mar 110.000 vendes; els seguia La mà 
de Fàtima de Falcones, amb 19.700, 
i baixant en picat, el número 20 de 
la llista havia col·locat 2.700 exem-
plars.
 ¿Són aquests llibres un flotador 
en un moment de crisi que permet 
sobreviure a llibreries i grups edi-
torials, amb caigudes de vendes del 
10% al 20% que serien encara pitjors 
sense ells i sense el públic volàtil que 
recuperen per a la lectura? ¿O una 
plaga que no suma, prolifera, em-
pobreix el paisatge i, com el musclo 
zebrat o el cranc americà, arrasa els 
competidors més febles?
 Els principals beneficiats, a més 
de l’editor a qui li ha tocat la lote-
ria, haurien de ser els llibreters, que 
guanyarien fos qui fos l’autor d’èxit. 
Josep Cots, de Documenta, que cul-
pa l’atenció desmesurada dels mit-
jans, té claríssim que aquest feno-

ERNEST ALÓS
BARCELONA

men «fa que molts altres llibres no 
es venguin» i empobreix la funció 
de les llibreries: «Ara la gent no mira 
res, no busca coses noves, ve directa-
ment a demanar el Larsson».
 El més lògic seria que aquests tí-
tols que fan el salt a l’hegemonia 
deixessin tocats la resta dels llibres 
de gènere, i no els textos més litera-
ris. Però no és així. «En temps de cri-
si aquests llibres són oxigen per a les 
llibreries, sobretot les grans superfí-
cies. És un fenomen in crescendo, que 

en principi no hauria d’afectar els 
ambients lectors sinó només les lli-
breries que no són llibreries i els lec-
tors més distrets, però en realitat sí 
que expulsa altres llibres de les lli-
breries», explica l’editor d’Anagra-
ma, Jorge Herralde.
 ¿Els motius? Molts d’aquests tí-
tols han creuat una frontera men-
tal, o tenen un nivell de dignitat més 
gran de l’habitual en el gènere, i arri-
ben al lector habituat a la lectura. I, a 
més a més, físicament fan desaparèi-
xer altres llibres dels prestatges. 

És l’economia

El director editorial del Grup 62, 
Fèlix Riera, creu que una explica-
ció és «l’acumulació d’efectius mul-
timèdia» (promoció, pel·lícula, sè-
rie de televisió, videojoc) dels grans 
llançaments. I el dany col·lateral és  
conseqüència evident de la restric-
ció del crèdit: «el llibreter restrin-
geix les seves peticions i si ha d’acon-
seguir 600 exemplars d’un llibre en 
torna altres a les editorials, perquè 
els els reemborsin i així poder finan-
çar-se». Els afectats són els llibres de 
fons, però també els que tot just des-
prés de 15 dies desapareixen de la 
vista.
 La revista  The Bookseller ha quanti-
ficat l’efecte Brown al Regne Unit. En 
l’any del boom (2005) d’El codi Da Vin-
ci va absorbir el 6,9% del mercat pe-
rò la facturació de la resta de novel-
les va baixar. L’any següent, quan va 
amainar el temporal, es van recupe-
rar un 7%. H 

AMB BOMBO I PLATERETS 3 Carlos Ruiz Zafón va presentar el seu últim llibre al Liceu (a dalt, esquerra) i Ken Follett a 
la catedral de Vitòria; a sota, J. K. Rowling al Museu d’Història Natural de Londres i culte a Larsson per Sant Jordi.
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J En una mostra de traducció 
supersònica (que la prosa de 
Brown tampoc complica en 
excés), Planeta (castellà) i 
Empúries (català) faran arribar 
a les llibreries espanyoles 
l’últim llibre de Dan Brown el 29 
d’octubre, amb més d’un milió i 
mig d’exemplars. 

J Les llibreries que distribueixen 
llibres en anglès a Espanya ja 
tenien ahir exemplars de l’edició 
britànica. Però les comandes 
han estat curtes i les vendes 
d’ahir, també: falta poc per 
disposar de la traducció  
i no es tracta d’un fenomen 
juvenil com els llibres de  
Harry Potter.

UN MES I MIG 
D’ESPERA

A ESPANYA


