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Benvinguts a 
la comunitat
Pèrdues del 70% i el 80% en la fac-
turació en relació a l’any anterior, 
respectivament. Fa poques setma-
nes, les llibreries Strand de Nova 
York i Shakespeare and Company 
de París feien un crit d’alerta a les 
seves xarxes: amb aquestes xifres, 
el tancament era una amenaça re-
al. De seguida, resposta de la gent: 
Strand va rebre 25.000 comandes 
en un sol cap de setmana, Shakes-
peare and Company ha passat de 
rebre’n 7 diàries a comptar-les per 
centenars. De fet, aquesta última 
ha tancat la venda en línia fins a l’1 
de desembre perquè, com expli-
quen en un missatge emocionat 
d’agraïment, no donen l’abast.  

Em fa il·lusió que aquestes lli-
breries es quedin, perquè m’agra-
da que s’hagin convertit en sím-
bols de les ciutats on són. Per als 
que hi viuen i per als que només hi 
anem de visita: moltes de les col·la-
boracions han arribat des de cen-
tenars o milers de quilòmetres de 
distància. És bonic que una llibre-
ria formi part de la identitat d’una 
ciutat, que no ens n’imaginem el 
paisatge i la vida sense ella. Trobo 
que diu molt del que són les llibre-
ries. Per exemple, comunitats.  

Aquesta paraula, comunitat, 
l’utilitzen a Shakespeare and 
Company per explicar qui són (per 
cert, també han triat comuna i, 
com diuen ells, en sentit pràctica-
ment literal: durant els gairebé 70 
anys d’existència, centenars d’es-
criptors han dormit entre els seus 
prestatges). M’hi fixo perquè de 
seguida em fa pensar en Casa Ani-
ta. A casa nostra, a Barcelona en 
aquest cas, també tenim bones no-
tícies: aquesta llibreria especialit-
zada en literatura infantil i juvenil 
ha aconseguit quedar-se per sem-
pre al barri de Gràcia. Ha estat, en 
part, gràcies al suport dels veïns, 
que fa cinc anys ja van aconseguir 
que no desaparegués. Se la senten 
com una cosa seva, i és que, per 
exemple, el pati de la llibreria és un 
punt de trobada social i cultural. 
Aquests mesos complicats a les es-
coles, a més, acull classes senceres 
perquè hi facin activitats. El que 
deia, una comunitat.  

He començat amb pèrdues, aca-
bo amb guanys: aquesta setmana 
a Barcelona ha obert la Llibreria 
Byron, molt poc després que ho fes 
la Fahrenheit. Llegeixo que a Llei-
da obrirà La Irreductible a mitjans 
de desembre i La Fatal al febrer. 
Alegries en temps difícils. Gràcies, 
i que tingueu molta sort! !
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De tarda en tarda algun 
editor de confiança em 
sorprèn publicant un 
llibre que em cau de les 
mans. Quan l’interro-

go, l’editor em respon: “Es ven bé”. 
Aquest criteri també és esgrimit per 
alguns autors, especialment si han 
rebut crítiques negatives. I és que, al 
costat de les crítiques i dels premis, 
les vendes són el tercer criteri per 
jutjar una obra, i de fet l’únic quan-
tificable. Un crític o un membre del 
jurat poden posar-se en entredit, 
però les xifres de vendes són indis-
cutibles. Quan l’autoritat està en 
crisi, el mercat ocupa el seu lloc. 

Ara bé: ho són, d’indiscutibles, 
les xifres de vendes? Les llistes dels 
més venuts varien segons el mitjà 
que les publica, amb un criteri 
semblant al de les intencions de 
vot, ja que sovint obeeixen a un 
wishful thinking. La web del Gremi 
d’Editors fa públiques les xifres ca-
da setmana, però queden zones 
mortes, com els llibres de lectura 
obligatòria a l’ensenyament. Sigui 
com sigui, aquesta obsessió per les 
llistes de més venuts no la trobem 
en altres àmbits. En una publicació 
sobre cuina, posem per cas, predo-
mina l’interès per la qualitat i el sa-
bor dels productes, en comptes de 
podis construïts a partir del con-
sum (on probablement destacari-
en les pizzes quatre estacions i les 
hamburgueses amb doble ració de 
formatge). 

Sobre els més venuts  
i sobre fer bullir l’olla

¿Fins a quin punt podem vincular 
la qualitat d’un llibre amb el nombre 
d’exemplars venuts? L’èxit comerci-
al no sempre és indicatiu d’ex-
cel·lència, però sí de fer bullir l’olla, 
que és un tema rellevant, certament, 
però relacionat amb el càlcul de vi-
abilitat i no pas amb la literatura. 
Borges va començar pagant-se les 
edicions, però això no significa que 
tots els autors sense editor hagin es-
crit El Aleph. La cosa es complica si 
tenim en compte que vendre molts 
llibres tampoc té un significat ine-
quívoc: ho han fet Agatha Christie i 
Salinger, Cervantes i Coelho, Corín 
Tellado i Charles Dickens. 

Una de les característiques de la 
literatura catalana és la diada de 
Sant Jordi, una anomalia que con-
centra les vendes en un sol dia de 
l’any, converteix els llibreters en 
meteoròlegs i sovint és l’únic acte li-
terari que organitzen escoles i insti-
tuts, de manera que acabem vincu-
lant la literatura amb la minoria 
d’edat. En l’últim Sant Jordi els més 
venuts van ser Irene Solà i Pilar Ra-
hola, com altres anys ho han estat 
Jaume Cabré i Albert Espinosa. 
Sant Jordi té dues ànimes? Potser 
sí. Abans del 23 d’abril, els diaris pu-
bliquen recomanacions; després, 
llistes dels més venuts. Entremig, 
grups d’alumnes, d’escoltes i d’asso-
ciacions diverses omplen les para-
des de novel·les de fórmula com les 
de Sánchez Piñol i d’obres comerci-
als de qualitat com les que firmen 

Xavier Bosch, Sílvia Soler, Rafel 
Nadal o Care Santos. Si deixem a 
part la ficció, resulta que els més 
venuts de Sant Jordi estan sig-
nats per “autors” com Carles Rei-
xach (2008), Eduard Punset 
(2010) o Jordi Pujol (2012). Tam-
poc és tan estrany, ja que el que 
predomina el 23 d’abril són els 
lectors ocasionals i els regals de 
compromís. I, això no obstant, 
l’endemà els llibres més venuts 
continuen obrint les seccions de 
cultura, i no pas les d’economia 
o de societat. 

Anys enrere, les xifres eren 
misterioses. A finals del segle XX, 
anunciar vendes fenomenals era 
la millor campanya de màrque-
ting, ja que obria les portes dels 
mitjans i de les llibreries en una 
espiral que acabava nodrint-se de 
si mateixa. Parlo de llibres que 
avui només recorden els nostàl-
gics, com l’Amorrada al piló de 
Maria Jaén o el Mossèn Tronxo 
de Josep M. Ballarín. Encara més 
amunt, a tocar del cel, s’enfilaven 
obres de lectura obligatòria que 
avui cobrim amb un silenci pie-
tós: el Mecanoscrit del segon ori-
gen de Manuel de Pedrolo o El 
zoo d’en Pitus de Sebastià Sorri-
bas (he conegut ciutadans que 
només havien llegit un d’aquests 
dos llibres, i mai més cap altre; 
qui els ho pot retreure?). 

LA FIABILITAT DE LA CRÍTICA 
Una de les preguntes més habitu-
als dels tallers d’escriptura és: com 
puc saber que una obra és bona? 
Dels tres criteris que hem esmen-
tat, el més fiable és el de la crítica. 
Si ho fossin els premis, el narrador 
més rellevant del segle XX seria 
Baltasar Porcel, que va obtenir els 
més suculents: Ciutat de Palma, 
Josep Pla, Prudenci Bertrana (du-
es vegades), Ramon Llull, Sant Jo-
an i Sant Jordi. Ni Jesús Monca-
da ni Sergi Pàmies van guanyar 
cap d’aquests premis, i avui dia són 
molt més respectats que Porcel, a 
qui avui dia recordem (o no) com a 
càrrec de confiança de CiU. La pla-
ça del Diamant ha tingut una vida 
molt més llarga i plena que la no-
vel·la que va guanyar el premi Sant 
Jordi l’any que Mercè Rodoreda 
l’hi va presentar. Pel que fa a les 
vendes, no només no tenen una 
relació directa amb la qualitat, si-
nó que ni tan sols representen una 
part important dels ingressos: un 
autor que vulgui menjar calent ca-
da dia ha de triar entre espavilar-
se a trobar una altra feina o con-
vertir-se en artista de la fam. Com 
va dir Terenci Moix, “Aquí només 
es pot viure de la ploma amb les 
penques que tinc jo”. 

Per saber si un llibre és bo no 
hi ha cap criteri irrefutable. La 
resposta la trobarà cadascú si lle-
geix, compara i edifica, a còpia 
d’anys, un gust propi, discutible 
però innegociable. Aquesta tasca 
individual ha tingut en contra un 
llarg malentès anomenat Nor-
malització, del qual parlarem en 
l’article següent.!
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