Happy Books-La Formiga d'Or avança Sant Jordi i obrirà
el diumenge per a qui vulgui fruir dels llibres “amb
tranquil·litat i en família”
Ha decidit fer un pas endavant i obrir el diumenge abans de Sant Jordi malgrat no és un
festiu que recull la normativa catalana després de constatar que la llei li ho permet.
La seva decisió respon a la “necessitat de competir davant l'actual context de crisi i
l'aparició de nous competidors com Internet” i a la voluntat de “no deixar Barcelona sense
llibres a dos dies de Sant Jordi”.
Happy Books-La Formiga d'Or vol mostrar amb la iniciativa la voluntat “de reinventar-se
amb apostes atrevides i la intenció de situar el llibre, la llibreria i Barcelona com a
referents de les millors capitals europees”.
Barcelona, 15 d'abril de 2013.- Happy Books-La Formiga d’Or ha decidit fer un pas endavant i
obrir el diumenge abans de Sant Jordi malgrat no és un festiu que recull la normativa catalana. La
llibreria del Portal de l'Àngel barceloní ha pres aquesta decisió després de constatar que la llei li ho
permet, i amb la intenció d'oferir al públic “l'oportunitat de triar i fruir dels llibres amb tranquil·litat
i en família, senses les aglomeracions de Sant Jordi”, com expliquen Ingrid Pi i Bernat Fàbregues,
responsables de la llibreria. Pi i Fàbregues subratllen que la seva decisió respon a la “necessitat de
competir i posicionar-se davant l'actual context de crisi i l'aparició de nous competidors com
Internet” i a la voluntat de “no deixar Barcelona sense llibres a dos dies de Sant Jordi”.
L'establiment anuncia la seva intenció d'obrir algun altre diumenge en el futur.
Pi i Fàbregues remarquen que “no infringeixen cap llei”, que la decisió tampoc no va en contra de
ningú i que esperen que els ajudi a “rendibilitzar els costos de mantenir un local al centre de
Barcelona” i a “superar la situació de crisi que vivim”. “Ara hem de vendre tres vegades més per
poder facturar el mateix que fa alguns anys”, afegeix Fàbregues. “A banda de vendre més, també és
una manera de donar-nos a conèixer, donar més feina i d'arribar a més públic”, continua Pi.
Abans de prendre la decisió, la llibreria ha consultat la seva intenció a l'associació de comerciants
del barri, Barna Centre, i al Gremi de Llibreters de Catalunya, que els han manifestat que no hi ha
cap llei que els impedeixi obrir. Lluny de crear debat, Happy Books-La Formiga d'Or vol buscar
consensos i anuncia també la seva intenció d'obrir més diumenges en el futur que els puguin resultar
comercialment interessants. “Ens devem als lectors i volem oferir-los la possibilitat que també en
diumenge puguin trobar, desconnectar i passejar allà on més els agrada, una llibreria”, subratllen.
Però, a banda de l'aspecte comercial, els responsables de Happy Books-La Formiga d'Or atribueixen
la iniciativa a la voluntat de la llibreria de “reinventar-se amb apostes atrevides i amb la intenció de
situar el llibre, la llibreria i Barcelona com a referents de les millors capitals europees”. En aquest
sentit, creuen que tenen l'obligació d'obrir per oferir un alicient als turistes i perquè Barcelona
estigui a l'alçada de ciutats com París i Londres, “amb una bona oferta comercial al centre urbà de
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cara al turisme que en aquests moments és un dels sectors que ens salva l'economia”, subratlla Pi.
Per la seva banda, Fàbregues argumenta que Barcelona mereix el mateix tracte que altres ciutats de
la costa i la muntanya on els comerços obren en festiu. El públic que s'acosti a la llibreria diumenge
vinent es trobarà l'establiment, que compta amb una exposició de llibres de tota mena de més de
1.000 m2 on predominen les grans ofertes i descomptes, amb la decoració de Sant Jordi i un mural
que recrea la seva llegenda en forma de vitrall.
Aposta pel fons i noves seccions
Happy Books-La Formiga d'Or és un dels referents entre les llibreries independents de Barcelona
pel seu gran ventall de novetats literàries i llibres d’oferta i la seva ubicació al centre de la ciutat. La
llibreria s'ha reinventat recentment i ha incorporat més llibres de fons i noves seccions, com
història, assaig, sociologia, ciència, tecnologia, etc, i n'ha reforçat d'altres com les d'infantil i juvenil
i gastronomia. Fa tres anys, ja va ampliar el seu local fins als 1.000 m2, aprofitant el seu 125è
aniversari, i va incorporar un nou espai dedicat als llibres per als més petits.
Llibreria històrica
Happy Books-La Formiga d’Or es la segona llibreria més antiga de Barcelona i una de les
històriques de Catalunya. Fundada el 1885 per Luis María de Llauder y de Dalmases amb el nom
d’una coneguda revista de pensament catòlic, el seu naixement i èxit inicials van lligats a la venda
d’objectes i publicacions religiosos de tota mena per demanda de la societat devota de l’època. Els
temes pietosos van tenir un pes important al llarg de quasi un segle de la seva trajectòria en què va
canviar tres vegades de seu fins que als anys 80, ja en l’actual emplaçament de Portal de l’Àngel i
amb una oferta generalista, els llibres religiosos s’han convertit en una secció més. Propietat de les
famílies Fàbregues i Pi, a l'actualitat compta amb més d'una vintena de treballadors.
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