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El llibre de...
LLUÍS CABRERA
Músic i escriptor,
president de Taller de
Músics

En acabar la meva etapa escolar, mitjan 1968, el director de
l’Agrupació Escolar Agustina d’Aragó, del Verdum, a Barcelona,
em va lliurar un llibre amb molt d’afecte i em va dir: “Llegir aquest
exemplar t’ajudarà a comprendre la vida d’algunes famílies camperoles de llogarets i pobles on habiten éssers deixats de la mà
de Déu.” La familia de Pascual Duarte va significar l’arrencada de
la meva afició a la literatura. Alguns passatges del llibre em recordaven els ravals d’Arbuniel, el llogaret de Jaén on vaig néixer.
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El poder garriguenc
ESTADÍSTIQUES · La companyia de venda en línia Amazon ha fet públiques les xifres de vendes de llibres a tot Catalunya
durant l’any passat CAMPIONA · La Garriga és la localitat que, de mitjana, compra més llibres; el doble que Barcelona,
segona d’aquest rànquing INAUGURACIÓ · La Garriga torna a tenir una llibreria, dos anys després que tanqués l’anterior
Lluís Llort
BARCELONA

A

mazon, empresa nordamericana que es dedica a
la venda en línia, ja fa un
parell d’anys que fa públiques les estadístiques de les vendes
a tocar de Sant Jordi. De les vendes
de llibres, és clar, perquè de torradores, discos, flabiols i bicicletes no
tindria gaire sentit. Aquest any tenen un catàleg de 36 milions de llibres en paper i més de 4,5 milions
de llibres electrònics.
Com que són les xifres que es deriven del seu servei, no deixa de ser
un factor de publicitat, d’autopromoció. Dit això, però, poc importa,
perquè es parla de llibres més venuts, que és el que toca en dies com
avui. I en el cas d’Amazon són referides a tot l’any, que és la reivindicació habitual, que es comprin llibres tot l’any i no només avui.
Segons les dades d’Amazon, la
localitat catalana amb l’índex més
alt de compradors és (redoble de
tambor): la Garriga! Municipi del
Vallès Oriental de gairebé 19 quilòmetres quadrats i amb uns 16.000
habitants. Sembla que compren
cinc vegades més llibres que la mitjana del país i, en concret, un 51%
més que a Barcelona, que és la segona del rànquing de compres absolutes. La medalla de bronze és
per a Sant Just Desvern, seguida de
Sitges, Girona, Sant Celoni, Roses,
Sant Quirze del Vallès, el Masnou,
Castelldefels, etcètera.
Que es compri en llibreries virtuals pot voler dir que els garriguencs no surten a remenar papers? Doncs fins fa poc no podien
fer-ho gaire. Hi ha algun quiosc que
entre premsa, revistes, productes
de papereria i llaminadures ofereix
llibres, però amb limitacions lògiques. Des de fa pocs mesos, i quan
feia uns tres anys que havia tancat
l’última llibreria, a la Garriga tornen a tenir-ne. Jordi Costa és l’ànima, el cor i el múscul de l’Strogoff,
al carrer Can Xic Corder. Té llibres
de tota mena, tot i que sense grans
piles. I avui li donarà un voluntariós
cop de mà una veïna, l’Anna Ballbo-

La poeta, novel·lista i periodista Anna Ballbona a l’interior de la llibreria Strogoff que s’ha inaugurat a la Garriga ■ QUIM PUIG

na, poeta, novel·lista i periodista, finalista del premi Anagrama de novel·la de l’any passat amb la molt
recomanable Joyce i les gallines.
“La Garriga, curiosament, té una
extensa bibliografia local, hi ha
molts llibres que en parlen”, ens co—————————————————————————————————————————————

Jordi Costa és l’ànima,
el cor i el múscul de la
llibreria Strogoff, al
carrer Can Xic Corder
—————————————————————————————————————————————

menta l’autora a la mateixa Strogoff. Tot i que ella és de Montmeló,
fa anys que es va traslladar a la Garriga perquè “s’hi viu molt bé... però
això millor no ho diguis o començarà a venir massa gent”.

Tornem als números d’Amazon,
que apliquen criteris més enllà de
les vendes absolutes, com ara una
classificació per gèneres. La Garriga també mana en llibres de cuina i
en ciència-ficció, potser perquè determinada cuina pot semblar de
ciència-ficció.
En el gènere romàntic, però, qui
domina és Caldes de Montbui. Ja se
sap que els balnearis són romàntics
i, en cas que no, tens temps per llegir i, a més, les aigües termals vigoritzen... la imaginació. El segon lloc
és per a Sant Vicenç dels Horts, localitat del grup Love of Lesbian: tot
encaixa. Sí, i d’Oriol Junqueras,
que fomenta l’amor... pel procés, si
més no. I el tercer lloc és per a Manlleu, on van néixer el dramaturg
David Plana, el narrador Jordi Pun-

Tatuatges
Al llarg de tot el dia
d’avui, Amazon ofereix al Palau Robert
de Barcelona un
equip de tatuadors
per reproduir amb la
tècnica Stencil, que
no deixa un rastre
permanent, els fragments literaris predilectes dels usuaris.
Qui ho desitgi podrà
incorporar a la seva
pell un text, una frase, que li agradi, i així
podrà mostrar el seu
amor per les lletres.
No s’hi val “Amor de
madre”, eh?

tí i l’actor Lluís Soler, amb aquella
veuota que enamora les pedres.
Les Franqueses del Vallès és el
municipi amb més projectes d’escriptor, si més no, el títol més venut és Saca al escritor que llevas
dentro: Ejercicios, trucos y consejos para poner en marcha tu escritura, publicat per Iria López Teijeiro. Segur que els Jocs Florals són
massius, a les Franqueses.
I a Barcelona, de quina mena són
els llibres més venuts via Amazon?
Els de salut. És una ciutat amb
diagnòstics variats, però és simptomàtic que els ciutadans busquin remeis per al benestar personal. Caldria aprendre de Cerdanyola del
Vallès, on els llibres més venuts són
els de pintar per a adults. La vida en
colors. I amb lletres impreses. ■

