
d’afrontar la crisi en el moment que s’ha 
traslladat a un local millor, més ampli, 
tan cèntric com l’antic i amb una sala 
d’actes apta per a acollir-hi presentacions 
i xerrades, cosa que no podien fer en 
l’atapeït local d’abans. El 2011 havien 
notat un petit descens, a l’antiga llibreria, 
però no pas enguany.

“També hem tingut la sort –diu– que 
no hem entrat en el joc de la venda a 
biblioteques. Els qui ho han fet tenen 
moltes dificultats a cobrar.”

Però sí que ha notat la crisi la Llar 
del Llibre de Baricentro. Joan Fàbregas 
ho atribueix al tipus de públic que hi 
va, format bàsicament per gent obrera 
assalariada o autònoma de Barberà del 
Vallès, Ciutat Badia, Parets i Mollet, 
que o bé es troba desocupada i ha perdut 
un dels sous que entrava a casa, o bé ha 
tingut reduccions d’ingressos. És a dir, 
el client que comprava per caprici, al 
primer impuls, com diu el gerent de la 
Documenta.

L’assaig, tocat. Pel que fa als gène-
res, la crisi ha afectat més una mena de 

llibres que una altra. “L’assaig està bas-
tant tocat”, diu Lluís Monreal. “Sobretot 
–afegeix– la filosofia. I la secció d’his-
tòria aguanta més perquè es publiquen 
molts llibres divulgatius, adreçats al gran 
públic.”

La direcció de Laie, en vista del des-
cens de vendes –que aquí ha estat molt 
menor que en algunes altres llibreries– i 
del canvi de costums del comprador, ha 
hagut de retocar la seva política. Sense 
deixar de ser una llibreria de fons, ara 
no hi dediquen tant d’espai i opten per 
demanar el llibre al distribuïdor, atès que 
el llibre de fons és molt car de mantenir.

I, com ha fet tothom, ha reduït la 
quantitat d’exemplars de cada títol nou. 
L’editor ja ho sap i per això n’ha rebaixat 
les tirades. Com que té accés informàtic 
immediat als títols que es venen, pot fer 
un nou tiratge si veu que el llibre s’ex-
haureix sense esperar a rebre la demanda 
del llibreter.

“La resposta de l’editor a la crisi –ens 
diu Josep Cots, gerent de Documenta– ha 
estat d’ajustar els tiratges bo i mantenint 
el ritme de novetats.” 

Cots –també editor– pensa que, jun-
tament amb l’assaig, el llibre que ha 
quedat més tocat per la crisi és el 
llibre literari de fons. I també el llibre 
català en general, en comparació amb 
el castellà.

“El 2011 –diu– el llibre en català 
ha reculat i, en canvi, el castellà ha 
registrat un augment, de manera que si 
en una llibreria els taulells i prestatges 
eren dominats pel llibre castellà, ara 
encara més. El mercat es mou d’acord 
amb l’oferta i, com que hi ha més lli-
bres en castellà, el mercat discrimina el 
llibre en català. Això ens passa perquè 
no hem pogut crear un mercat català 
sòlid. I no sembla que hi hagi cons-
ciència del problema. Si n’hi hagués, 
no deixaríem que els joves sortissin de 
les escoles sense conèixer la literatura 
catalana.”

El drama de La Tralla. Si Laie fa 
front a la crisi amb retocs que impli-
quin un estalvi de les despeses, quan 
el descens és del 30% o superior, del 
2008 ençà, i l’establiment té un deter-

18 EL TEMPS  7 D’AGOST DEL 2012

Ofegats de llibresPORTADA

El lector francès ha salvat la llibre-
ria Jaimes del passeig de Gràcia de 
Barcelona. Just en el moment que 
esclatava la crisi econòmica, l’esta-
bliment, que ja disposava d’un espai 
important dedicat al llibre francès, va 
decidir d’ampliar-lo, amb la intenció 
de convertir-se en la llibreria francesa 
de Barcelona, i amb tots els honors. 
“Vam jugar una carta que no sabíem 
quin resultat ens donaria i ens ha sortit 
bé”, diu la gerent, Montse Porta.

Jaimes havia obert feia molts anys 
una secció en llengua francesa, però era 
dominada pel llibre literari de fons i en 
edicions de butxaca, que és el que de-
manaven el catalans francòfils. Aquest 
català constituïa una espècie que es 
trobava en procés d’extinció o, si més 
no, molt estancada.

Però el 2009 van pensar en uns altres 
públics, els de la colònia francesa i els 
estudiants de francès. A més del turista. 
Per a poder abastar-los tots, van ampliar 
l’espai del llibre francès, bo i acollint-
hi tota mena de novetats, no solament 
les estrictament literàries, i reforçant la 

El lector francès salva una llibreria

És una llibreria que ha trobat el seu públic i s’ha salvat 
de la crisi: la Jaimes de Barcelona, dedicada al llibre 
francès
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La llibreria Jaimes juga a
 fons la carta del llibre francès.
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minat volum, no hi ha més remei que 
adoptar solucions dràstiques. Això és 
el que ha hagut de fer La Tralla, de 
Vic.

En primer lloc, reduint personal a 
la meitat: de vuit treballadors fixos a 
quatre. Després, tancant les seccions 
més improductives, com ara la botiga 
de papereria del local del costat. El 
van deixar el mes de maig. També, in-
tentant traspassar la sucursal de Ripoll, 
però fins ara no han trobat ningú que 
s’hi interessi. I, pel que fa a la millora 
de l’oferta, no han pogut fer res més 
sinó ampliar l’horari comercial.

Com en moltes llibreries, el client de 
La Tralla ha disminuït i el fidel gasta 
molt menys. “Per Nadal, per exemple, 
es venien llibres de cuina de 25 euros 
i aquest Nadal, de 3”, ens diu Guillem 
Bellafont, gerent de l’empresa. “I cada 
Sant Jordi hem venut menys. El 2011 
va caure el 10% i enguany, el 20%.”

L’empresa ha entrat en una econo-
mia de guerra, retallant i fins i tot su-
primint serveis. Han eliminat o reduït 
les quotes a servidors i mútues fins al 

mínim obligatori, del servei de neteja 
al servei informàtic de Cegal, el gremi 
de llibreters de Madrid, que els noti-
ficava les novetats electrònicament. 
Ara han d’introduir-les ells mateixos a 
l’ordinador, manualment.

També han reduït la quota del Gremi 
de Llibreters de Catalunya. La mare, 
Imma Bellafont, l’havia presidit fins fa 
molt poc. “De calefacció, no en tenim, 
perquè hem deixat d’ocupar el local de 
papereria, i no sé si en posarem”, diu 
el llibreter.

De moment, encara mantenen el crè-
dit amb els proveïdors, però a costa 
de ser finançats pels bancs, i per això 
poden oferir un bon servei als clients. 
“Sort dels bancs. El negoci és dels 
bancs. Paguem de 1.000 euros a 2.000 
d’interessos mensuals. Quan els bancs 
diguin prou, haurem de tancar”, diu 
Guillem Bellafont. El local és de llo-
guer, i això agreuja el problema: 2.000 
euros mensuals.

El sacrifici ha començat pel gerent 
mateix. “Des del mes d’octubre –diu– 
he deixat de cobrar el meu sou. Visc 

d’un racó que tinc al banc, d’un pla de 
pensions reconvertit”.

Fins quan podran aguantar? “Si la crisi 
dura cinc anys més, no subsistirem. Per 
als mesos vinents i per a l’any vinent, sóc 
pessimista, crec que la situació empitjo-
rarà encara més.”

El futur del sector, ara com ara, és 
molt negre, perquè, a més, ens fa veure 
Lluís Monreal, parlem d’una crisi gene-
racional.

“La major part de les llibreries –diu el 
llibreter de Laie– més importants i co-
negudes, de Barcelona i de fora, van ser 
creades els anys 70 per un seguit de gent 
que en aquests moments arriba al final 
de la seva vida laboral i no es veu que 
tinguin successió, continuïtat ni relleu.”

És a dir, si un llibreter independent 
es jubila, no hi ha una nova generació 
de joves disposats a ser llibreters, com 
va aparèixer els anys 70. Sobretot si 
s’assabenten del cas de La Tralla, on, 
excepcionalment, sí que s’ha produït un 
relleu generacional.

Lluís Bonada
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secció de llibre de text i d’aprenentatge 
de la llengua.

Abans, a Jaimes només s’hi trobava 
el llibre francès d’alta cultura, el dels 
autors clàssics, i ara pots comprar-hi 
des del llibre d’actualitat política al 
d’autoajuda. I, pel que fa a la narrativa, 
tots els best-sellers. També hi ha crescut 
l’espai del llibre de butxaca, inclòs el de 
les col·leccions policíaques.

L’operació arrenca el novembre del 
2009, en el moment que es produeix 
un relleu generacional en la direcció 
de l’establiment i Montse Porta, que 
havia treballat en el sector editorial 
francès –en concret en el camp de la 
distribució– es fa càrrec de la gestió de 
la llibreria.

Tancades les llibreries franceses de la 
ciutat, i sense que la francesa FNAC 
hagi pensat mai a ser una llibreria 
francesa, Jaimes ha tingut la sort de ser 
l’única a cobrir aquest mercat. Un mer-
cat que, després de la davallada causada 
per la imposició de l’anglès a l’escola 
en detriment del francès, s’ha recuperat 
força, aquests darrers anys.

Primer, pel considerable augment de la 
colònia francesa, a Catalunya, registrat 
els darrers anys. Després, perquè també 
ha pujat la demanda de l’aprenentatge de 
la llengua de Molière.

“Hi ha un interès creixent per a saber-
la”, diu Montse Porta. “Els cursos de 
tots els nivells que imparteix l’Institut 
Francès –diu– són plens.” La gerent de 
Jaimes ho atribueix a la crisi. “Molta 
gent pensa en les possibilitats de feina 
que tindrà si sap francès”, afegeix.

Ha calgut accedir a les novetats amb 
rapidesa, i satisfer les comandes en pocs 
dies. “Hem aconseguit per a nosaltres 
i les altres llibreries de Barcelona que 
toquen el llibre francès –diu Montse Por-
ta– que totes les distribuïdores franceses 
utilitzin un sol transportista, que fa el 
repartiment dos cops la setmana.”

Pel que fa al llibre català i castellà, Jai-
mes n’ha notat la davallada del consum, 
com totes les llibreries. “Hem hagut 
d’afinar més a l’hora d’ajustar les com-
pres; preferim comprar menys i reposar 
més sovint”, diu Montse Porta. Atès 
que no poden exhibir totes les novetats, 

per manca d’espai –reduït encara més 
arran de l’ampliació del llibre francès–, 
pensa que la tria que fan és, ja per si, 
una manera d’orientar el lector, actua de 
recomanació.

“Hem observat –diu Montse Porta– que 
la gent espera de nosaltres un assessora-
ment, ara més que abans. Potser perquè 
hi ha una desorientació generalitzada, a 
causa de l’excés de títols nous. I com que 
tothom, poc o molt, pateix la crisi, el cli-
ent ja no compra a la babalà, s’ho pensa 
molt abans de decidir quin llibre tria.”

Montse Porta pensa que la crisi del 
consum ha afectat la novetat i no tant el 
llibre de fons. Per tant, han començat a 
dedicar-hi més atenció.

Ara Jaimes té, però, un futur nou a en-
carar. L’any 2014 se’ls acaba el lloguer 
de renda antiga que paguen i prefereixen 
pagar el lloguer alt que els demanarien, 
en un altre local nou, però més espaiós i 
de més bon lluc. Ja el tenen albirat. Serà 
tan cèntric com el d’ara i disposarà d’un 
espai per a fer presentacions i xerrades, 
i d’una cafeteria, en la línia de Laie i la 
Central.  
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