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A
ntoni Daura Jorba (Manresa, 
Bages, 1973), responsable de 
Llibres Parcir de Manresa, pre-
sideix el Gremi de Llibreters de 

Catalunya des del mes de febrer de 
l’any passat. La primera vegada que 
es va celebrar el Dia del Llibre fou 
el 7 d’octubre del 1926, per a com-
memorar l’aniversari del naixement 
de Cervantes, gràcies a una iniciativa 
de Vicent Clavel (València, 1888 - 
Barcelona, 1967) –escriptor, periodista 
i editor valencià establert a Barcelona 
el 1920–, iniciativa que va ser acollida 
per la Cambra Oficial del Llibre de 
Catalunya. El 1930, el dia es va traslla-
dar al 23 d’abril, dia de l’enterrament 
de Cervantes. El 1995, la UNESCO va 
decretar el 23 d’abril Dia Mundial del 
Llibre i dels Drets d’Autor.

—Com es presenta aquest Sant 
Jordi, que enguany s’escau de ple a 
les vacances de Setmana Santa?

—No ens ve de nou, perquè ja ha 
passat algunes altres vegades. El 2000 
es va escaure en el dia de Pasqua. No 
és una bona data, evidentment. Els 
dies millors són els feiners. I enguany 
tenim el problema afegit de la baixada 
general del consum. 

—I els editors continuen inundant 
les llibreries de novetats. Al sector 
del llibre en català, tenim la impres-
sió que s’editen cada vegada més 
títols. Entre més coses, perquè hi ha 
més editorials.

—Els tiratges, deixant els llibres de 
gran èxit, potser han baixat, de mitjana, 
però els llibreters no en tenim la per-
cepció. Els llibres continuen inundant 

les llibreries, tot i que la demanda 
hagi baixat. En èpoques concretes els 
editors ens carreguen molt de novetats 
i no pots assumir-les totes. I ara passa 
que, aquests anys de crisi, hi ha més 
títols perquè hi ha més editors que no 
pas fa uns quants anys, cosa que és po-
sitiva, perquè això afavoreix la diver-
sitat, però aquest augment no ha anat 
paral·lel a un creixement de la deman-
da. Demanem més diàleg amb el món 
editorial perquè el llibreter ha d’anar 
traient aigua de la barca per a poder 
surar. Amb la baixada del consum es fa 
més evident, aquest problema.

—Aquest Sant Jordi no pot refor-
çar l’expansió del Dia del Llibre pel 
país, pel fet que molts barcelonins 
seran fora?

—Sí. Sobretot a les zones turístiques, 
lògicament. Crec que sempre s’ha ce-
lebrat amb èxit fora de Barcelona, que 
Sant Jordi ha estat una festa molt arrela-
da a tot arreu, tot i que on ha tingut més 
ressò és a Barcelona. A Manresa, hi ha 
unes fotos dels anys 30 que demostren 
que la diada era molt viva. Però no ho 
podem generalitzar, pel que fa a l’abast 
de la festa fora de Barcelona, perquè 
cada poble té la seva idiosincràsia. 
Després, amb el franquisme hi va haver 
una davallada, en general, però a partir 
dels 70, la diada ha anat amunt. Una de 
les coses bones de Catalunya, pel que 
fa a les llibreries, és que són força ben 
repartides per tot el territori, cosa que 
no tots els països poden dir. Un fet que 
s’ha produït el Dia del Llibre, ara deu 
fer uns 25 anys, és l’aparició de l’intru-
sisme. Hi ha entitats, partits i escoles 
que posen parades de llibres. 

—El Sant Jordi és tan important, 
per a la supervivència d’una llibre-
ria? Hi ha qui diu que les vendes, 
aquesta diada, poden representar 
del 20% al 30% de la recaptació 
anual. Per Nadal i Reis seria un altre 
25% més, i la resta de l’any, el 50%.

L’actual president del Gremi de Llibreters de 
Catalunya és un llibreter manresà, Antoni Daura 
Jorba. Pensa que Sant Jordi és una festa arrelada 
a tot arreu.

“Sant Jordi és una festa 
arrelada a tot arreu”

Antoni Daura Jorba, responsable de Llibres Parcir de Manresa, és el president del Gremi de Llibre-
ters de Catalunya des del mes de febrer de l’any passat.
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—De mitjana, no és tan alt, el per-
centatge: se situa entre un 5% i un 8%. 
En un dia es ven allò que es ven en un 
mes. Ara bé, sí que hi pot haver llibre-
ries que no venen gaires llibres al llarg 
de l’any, perquè ofereixen bàsicament 
premsa o productes de papereria, i que 
llavors arribin a percentatges molt alts, 
fins al 80%. Com més gran és la llibre-
ria, més baix és el percentatge.

—El llibreter ha de tenir el nas 
molt fi per a encertar els llibres 
d’èxit? En general, els encerta?

—El problema que té el llibreter és 
que una vegada feta la seva aposta 
l’editor li subministri prou exemplars. 
El cas que sol passar, impossible de 

resoldre, al nostre entendre, és que hi 
ha una colla de llibres que tiren molt, 
que sabem que tiraran molt, i no en 
tinguem prou. Que ens quedem sense, 
ben aviat. L’editor no vol arriscar-se a 
servir tots els llibres que li demanen, 
molts vegades. Ara bé, cal dir que, per 
sort, els més venuts, el grup de títols 
que apareixeran com els de més èxit, 
no arriben al 10% del total. Per sort, 
perquè es ven de tot: de llibre infantil a 
guies, i llibres il·lustrats.

—Els editors continuen forçant 
l’aparició de novetats fins pocs dies 
abans de la diada?

—Enguany, això no ha passat tant 
perquè els editors han avançat les no-
vetats, atès que Sant Jordi cau al final 
de la Setmana Santa. Cada any hi ha 
editors que ens envien paquets just el 
dia abans. És un clàssic. Els llibreters 
estaríem més relaxats si no tinguéssim 
les novetats tan a darrera hora. Una 
cosa que sí que ha augmentat és l’in-
terès de les editorials per potenciar uns 
pocs títols. Però Sant Jordi és un dia 
de buscar, remenar, mirar a fons, triar. 

No és, per a molts, el dia de comprar 
el llibre que l’editorial vol imposar, i, 
a més, a última hora. Ens estimem més 
que la novetat ens arribi ja el mes de 
febrer, perquè així ja podrem compro-
var si desvetlla interès entre els nostres 
clients. Llavors sabrem si podrà tenir 
èxit per Sant Jordi i, en conseqüèn-
cia, afinar les demandes d’exemplars. 
Parlant amb autors i editors, en ge-
neral prefereixen que els seus llibres 
apareguin ja a la tardor. Llavors, quan 
arriba Sant Jordi, hi ha hagut temps de 
promoure’l, de parlar-ne. En canvi, si 
arriba per Sant Jordi, després ve el mes 
de maig, el més fluix de l’any, i l’estiu, 
i pot deixar de vendre’s. 

—Les grans llibreries, les que po-
den acollir com més títols millor, 
poden encarar més bé la crisi? 

—Les grans també la pateixen, per-
què les despeses són molt altes. No és 
una qüestió de dimensió, sinó de pro-
fessionalitat i servei. Patirà el llibreter 
que no estigui a l’aguait, el que no 
sigui prou flexible per a adaptar la seva 
oferta a la demanda. 

Antoni Daura pensa que el llibre electrònic no hi té cap presència important, el Dia del Llibre.

“Els títols de més 
èxit de Sant Jordi 
no arriben al 10% 
del total de les 
vendes”

JO
R

D
I 
PL

AY

1401ET067-069-FET.indd   21401ET067-069-FET.indd   2 14/04/2011   17:38:4614/04/2011   17:38:46



—Obrir una llibreria nova és un 
risc molt alt, ara, no?

—Cal un espai per a mantenir el fons 
que molts comerços no necessiten. 
Obrir una llibreria és complex, a causa 
dels problemes de finançament. És 
més fàcil, més viable econòmicament, 
en una primera fase, obrir una petita 
editorial que no una llibreria. 

—Les llibreries continuen essent 
la ventafocs del sector editorial. Els 
llibreters no tenen la força, davant 
de l’administració, dels editors i dels 
autors, i per això no s’hi compta mai. 
No hauríeu hagut d’exercir de grup 
de pressió?

—És lògic que els autors i editors 
hagin estat sempre més ben rebuts per 
l’administració, perquè són els que 
creen el producte. Nosaltres som a la 
segona frontera i la nostra problemà-
tica forma part de la del món del co-
merç, tot i que sigui un comerç diferent 
dels altres. Potser hem dedicat pocs 
esforços a mirar d’exercir de grup. 
Sempre hem tingut la sensació que 
els importants són els creatius. Però a 

poc a poc penso que aconseguirem que 
l’administració s’adoni que cap sector 
no pot quedar al marge si es vol fer una 
bona política del llibre. Penso que ara 
ens van escoltant. No és fàcil. Sobretot 
ara que els recursos es retallen. També 
intentem treballar més a prop dels 
editors. A les cambres del llibre els lli-
breters no hi hem tingut pes. Demanem 
de tenir un peu en la política del llibre. 
És un camí llarg. Hi ha una manera 
de fer, uns tics, que costen d’arrencar, 
però cada vegada s’accepta més la idea 

que cal tenir-nos en compte. També 
hem de fer una petita autocrítica. Els 
llibreters anem enfeinats i ens costa de 
sortir de les llibreries i de fer propostes 
de conjunt. L’editor hi està més avesat. 
Rebent llibres, retornant llibres, sem-
pre estem molt atabalats i ens costa de 
trobar temps per a lluitar per les nos-
tres reivindicacions gremials. No tot és 
culpa de l’administració. 

—Quin paper hi tindrà el llibre 
electrònic, aquest Sant Jordi?

—Comercialment, cap. O insigni-
ficant. En aquests moments, la venda 
del llibre electrònic és pràcticament 
residual i no crec que ho deixi de ser 
durant més anys que alguns no han 
previst, al meu entendre, perquè encara 
som a les beceroles. L’any passat va 
ser el primer Sant Jordi amb llibres 
electrònics i no van tenir cap relleu. 
Enguany passarà igual. Però no penso 
que, ni quan el llibre electrònic pugui 
adquirir més pes, tingui cap sentit, per 
Sant Jordi. 

Lluís Bonada

“Una de les 
coses bones de 
Catalunya, pel que 
fa a les llibreries, 
és que són força 
ben repartides per 
tot el territori”
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