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Lanovel.la’Sesabr~
tot’ i I’assaig’El
viatgeal poderdela ment’,els Ilibres
més venuts en catal~ durantla diada

Bosch i
, Pu nset,

’camp~.ons
MontseFrisach
BARCELONA
En un dels Sant Jordi més
diversificats i equilibrats
dels últims anys, el granguanyador de la jornada estava
cantat.Tradicionalmentl’últiro premi Sant Jordi queda
en bona posició, per0 feia
~anys que se situava en els
primersllocs. I enguanyjaes
veía avenir que Se sabr5 tot
(Proa), de l’exdirector
rAVU1
Xavier Bosch, lideraría les vendesde ficció en catal~, segons les dades del
Gremide Liibrcters de Catalunya. Nova parar de firmar
len tot el dia.
Se sabrd tot, una dissecció del móndel periodisme
ambientada en un diari
molt semblant a I’AVUI,
porta setma~msseduint els
lectors i ho ha continuat
fent en una diada que ha

mantingut les vendes deis
anys anteriors,
amb una
facturació de 20 milions
d’euros. L’altre gran triomfador del dia va ser l’economista i polític reconvertir
en divulgador científic
Eduard Punset, que grAcies a la feina de formigueta
que ha fet des de l’exeepcional programa televisiu
Redes, aconsegueix un

Lafacturació
dela diada
es mantéen
els 20 milions
d’eurosdels
últimsanys

bestseller amb cadascun
dels nibres de la seva trilogia sobre diversos aspectes
del cervell hum¿t. L’última
entrega de La trilogia, Viatgc al poder de la ment (Destino), no nomésés el llibre
més venut en catal~ de noficció, sinó que també se
situa coma primer liibre en
castell~t de la mateixacategoría. Unexit~s.
Tambéera previsible que
la primera novel.la de Jordi
Puntí, Malctes perdudes
(Empúries), tingués una
bona sortida en la diada
d’ahir, aixi comBoulevard
dels francesos (Columna),
de Ferran Torrent, que any
que presenta una novctat
per Sant Jordi, any que se
situa entre els mésvenuts.
Taznpocha estar cap sorpresa l’~xit del polifacétic
Albert Espinosa, que ha situat la traducció catalana

de Tot el que podríemhaver
estat tu ijo si no fóssimtu i
jo (Rosa dels Vents) en
quart lloc dels més venuts
en catalh; en castelih ha ocupat el cinqu~lloc. L’articulista de I’AVUIEmparMoliner
el segueix de ben a prop amb
el recull de contes No hi ha
terceres persones (Quaderns C~cma).
Pel quefa a la no-ficcióen
català., el jugador del Bar~a
Gerard Piqué, amb la seva

autobiografía El viatge
d’anada i tornada, s’ha
hagut de conformar amb el
tercer lloc de la llista. Laperiodista Pilar Raholali ha
passat al davant en el segan
lloc ambel seu retrat d’Artur MasLa mascaradel rei
Artur (La Magrana).
El periodista esportiu ArcadiAlibés ha intercssat els
lectors amb una crSnica
sobre la seva experiéncia
com a corredor, Córrerper

serfeli~ (Ara Llibres). Curiosament,un [libre sobre un
tema semblant per5 del
gran escriptor japonés Haruki Murakami, De qué
hablo cuando hablo de correr (Tusquets), s’ha situat
en el segonlloc dels [libres
més venuts de no-ficció en
caste[l~.. Lareflexió de Xavier Sala Martínsobre la crisi
econbmica, Doncs jo no ho
veig ai~-i (Plaza &Janés),
s’ha situar en cinquélloc.
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Arturo P6~~z-Reverteesta a aeos~umatals bestseIlers i de nou ambEl asedio
(Alfaguara}, una noveHa
ambientada a Cadis en
plena Guerra riel FrancOs,
s’ha situat enel primerIloe
de les llistrs dels mésve’ nuts de ficeió en castella. El
segueixen dues dames del
gèneredel bestselh’r, Matilde Asensi ( Venganzae~~ Sevilla) i Julia Navarro(l)ime
quië~~soy).

El Sant Jordi d’ahir va
ser multitudinari malgrat
l’amenaqa de pluja, que en
alguns momentsva ser una
realitat. A Girona la diada
va estar marcada pel
temps, i tot que la pluja hi
va fer acre de presencia en
més d’una oeasió, un any
mésla ramblade la IAibertat va convertir-se en una
riuada de gent. Entre els
autors gironms més venuts
hi va haver L "amorsec~vt

del rei E*~ Jaumc d’AsLanovel-la
’El
sumpeió Cantalozella, La
asedio’,d’Arturo teíTa bhmeade Xavier CorRere els murs de
Pérez-Reverte, ~adellas,
Núria Esponella i els casos
liderales vendespenalistes de Vint i cinc
anys { u~l dia de l’advoeaI
deficció
Carles Mor, guilod, informa
Elisabet Eseriche.
encastell&

cals, El falsari, de Toni
Oren~~o3az,va acaba-se anb
bona gana. Per6 encara va
tenir més6xit El soínni de
Tdrraco,la novel.la de Xulio
Ricardo Trigo, informa
Oriol Margalef
A LMdael centenari del
naixement del poeta M’ariA Tarragona cada go~a us Torresva centrar’ les aefeia estremirel cor dels ILi- tivitats i també les vendes
breters, que van haver de de Sant Jordi. El recull P~~protegir mnbpl£stics les pa- esies, de Marius Torres
redes. Entre els autors lo
(Pag6sEditors), de la fil6-

lega Margarida lh’aI, una
de los seleceions nrós COlnp]etes de ]’aalor, va lenir
una bonasortidaales
pa
redes, i La ~laa diceionari
Ih idata ratala (Alfazet,a)
Va Sl!I"

IIII

(h!]5
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de v(,lld{!s: el reetl[l d(~
David Prenafeta, Ferran
Mon(ardit i Robert Masip
va esgolm’ la primera edi
ele

i

j~t

van

vendre

t!x{,nr

p]al’S(le la segolra,irr forrrra
Joan Fort..

