El Gremi de Llibreters de Catalunya fa una valoració
positiva d'un Sant Jordi amb molta participació
“La xifra de vendes és similar però no tindrem dades concretes fins demà”, explica
el seu president, Antoni Daura.
La bona climatologia ha acompanyat durant tota la jornada i ha afavorit que la gent
sortís al carrer massivament i complís la tradició de comprar un llibre per regalar.
Els llibres sobre la independència i l'estat propi han augmentat les vendes d'un
públic que cada vegada es decanta més per la literatura en català.
Barcelona, 23 d'abril de 2013.- El Gremi de Llibreters de Catalunya fa una valoració
positiva d'aquest Sant Jordi, marcat per la massiva participació de la gent que ha sortit al
carrer, seguint així la recomanació que l'entitat feia a la ciutadania en els dies previs a la
diada. “Estem molt satisfets per la resposta de la gent que ha fet cas a la recomanació del
Gremi de Llibreters de sortir al carrer i comprar llibres, que ho considerem com un fet
cohesionador de la cultura catalana” explica el seu president, Antoni Daura.
Pel que fa a les dades de facturació, Daura adverteix que tot dependrà de “com vagi la part
final del dia, tot i que de moment s'ha notat una tendència de vendes igual o lleugerament
inferior a la de l'any passat”. Les vendes que fan les llibreries per Sant Jordi s'estima que
representen entre un 5% i un 8% de la facturació global del sector.
La jornada ha estat marcada pel sol i les altes temperatures arreu de Catalunya, que han
afavorit que la gent sortís al carrer i complís la tradició de regalar un llibre. El fet que Sant
Jordi coincidís novament en un dia laborable ha afavorit l'afluència de públic als nuclis més
poblats del país, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. A la capital catalana,
la zona del centre ha estat la que ha rebut més visitants, especialment en els carrers propers
a Plaça Catalunya, Rambla Catalunya, Passeig de Gràcia i Les Rambles. La bona resposta
de la gent s'ha repetit a les altres tres capitals de província catalanes.
Pel que fa als gèneres predominants, la narrativa ha tornat a ser el gènere favorit del públic,
amb el llibre 'VICTUS' d'Albert Sánchez Piñol com a títol més destacat, fins i tot arribant a
esgotar les existències en català en la gran majoria de les llibreries. També s'ha notat molt
l'augment de la venda de llibres sobre la independència i l'estat propi, un tema de gran
actualitat. A nivell general, un altre dels punts destacats és l'augment cada vegada més gran
de les vendes de literatura en català i dels llibres destinats al públic infantil i juvenil, un dels
clàssics de la jornada.
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Per demarcacions, a Girona, el llibre de l'autor local que ha tingut més sortida és “La bruixa
de pedra” de Miquel Fañanàs i “Climent”, de Josep Maria Fonalleras segons informa M.
Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de la demarcació de Girona mentre que a
Lleida han estat “Emocions contra la mandra”, de Francesc Pané; i “La meitat de zero”, de
Vidal Vidal, informa Jordi Caselles, president del Gremi de Llibreters de la demarcació de
Lleida. A Tarragona, no hi ha cap autor local que destaqui a excepció del llibre de
fotografies “Tarragona panoràmica” de Jaume Benages i Jaume Fontanet segons Josep
Rovira, president del Gremi de Llibreters de la demarcació de Tarragona. En total, s'han
muntat unes 400 parades per part de les llibreries agremiades que també han venut títols
sobretot en els seus espais habituals, dins dels seus establiments.
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