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dels llibres

i de tot el que

els envolta

F.B.V. Quins llibres creieu que es
vendran més aquests dies?
A.C. La velocidad de la luz, de Ja-
vier Cercas (Tusquets).
E.R. Jo crec que Per un sac d’ossos,
de Lluís-Anton Baulenas. Hi
haurà evidentment Dan
Brown, segurament continua-
rà el Zafón...
I.C.S. La llengua pesa molt, i el
Cercas és en castellà... El Sán-
chez Piñol també en vendrà
molts.
A.C. En català tinc la sensació
que estarà més repartidet que
d’altres anys.
L.A.B. No ho sé. Jo l’únic llibre
que he venut una mica, La fe-
licitat, no el vaig vendre gens
per Sant Jordi, sinó a poc a
poc, es va vendre abans i des-
prés. En canvi la Isabel ha pi-
cat fort, de vegades.
I.C.S. Va com va. En el cas de la
literatura catalana el feno-
men és sempre boca-orella.
Les promocions, les firmes,
anar a les parades ja està bé,
però la base és la recomana-
ció. No sé en d’altres cultures,
però en la nostra el llibre que
funciona és el que els amics et
diuen: “Llegeix-lo”.
A.C. També hi ha tots els fenò-
mens que no són literatura
catalana sinó més mediàtics

del tipus Asha Miró,
Buenafuente i companyia,
que encara no sabem quins
d’aquests llibres hi haurà
enguany.
E.R. Jo crec que ja s’intueix que
sí que es vendrà més literatu-
ra que d’altres anys, hi ha
menys llibre d’oportunitat, o
mediàtic. Crec que tant en
català com en castellà es ven-
dran més novel·les que altres
anys.
I.C.S. El llibre mediàtic, de tota
manera, anima el comerç, i
Sant Jordi en definitiva és una
fira, un acte comercial. Anima
el sector i l’editor, cosa que
ens afavoreix a tots: a mi no

em fa gens de nosa, el llibre
mediàtic, sobretot en un país
en què són uns llibres que
tenen una mitjana bastant
bona, perquè en d’altres hi ha
una mena de llibres
d’autoajuda infumables. Aquí
solen ser bastant dignes.
L.A.B. És el mateix de sempre. Jo
no em queixo i penso que ni
tan sols és competència, però
sí que em sap greu el provin-
cianisme que trobem sovint
als mitjans de comunicació
davant de fenòmens medià-
tics, i de vegades també al-
guns literaris, en el sentit que
de vegades els donen una
preferència proporcional-

ment excessiva. Per Sant Jordi
hem de jugar-hi tots, i tens la
sensació que entres a córrer la
cursa un parell de metres
endarrere, i amb la pressió
que has de guanyar, i és
complicat. A part d’això
també crec que animen el dia.
A.C. A mi el que em molesta
d’aquest fenomen, tot i que no
s’hi pot fer res i ens hi hem
d’acostumar encara que no ens
agradi, és que d’altres anys per
Sant Jordi tothom comprava
un llibre, lectors i no lectors:
tocava fer-ho perquè era la tra-
dició. Abans potser et compra-
ven el premi Sant Jordi, o una
novel·la que els sonés... Ara ni

tan sols compren una novel·la,
sinó que compren un llibre
d’autoajuda o del presentador
de torn, i en això s’ha perdut
joc. La comercialització i el
mercantilisme són un signe
dels temps, no hi podem fer
res.
I.C.S. Tens tota la raó, però des-
prés, quan fa números, l’edi-
tor té la panxa pleneta perquè
ha pogut fer calaix, i s’anima
a obrir col·leccions noves, té
ganes de provatures i una ba-
se per fer coses.
A.C. Però creieu que la gent que
abans no comprava llibres ara
en compra perquè hi ha me-
diàtics? Jo crec que no, que
tothom comprava un llibre
per Sant Jordi. Perdem lectors
en comptes de guanyar-ne.
I.C.S. La gent compra més lli-
bres, ara. Han comprat el
Harry Potter, que jo diria que
és literatura, encara que
vingui avalada per un boom
internacional. La gent lecto-
ra compra llibres.
L.A.B. Jo penso que sí que es
compren més llibres ara. No-
més hem de veure les cues
que hi ha. Hi veus gent nor-
mal que compra el llibre de
cuina del Karlos Arguiñano,
un llibre magníficament edi-
tat que compra gent que pot-
ser no en compraria cap, i
tampoc és una novel·la. Jo hi
insisteixo: mentre hi hagi al-
gú que tingui el reflex de
treure’s els calés per com-
prar-se un llibre ja em sembla
bé. Aquesta persona potser no
compraria ni una novel·la ni
cap llibre, però el llibre medi-
àtic l’atrau.


