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Bosch i
Punset,
els més
venuts
● Jordi Puntí, Ferran Torrent
i Albert Espinosa triomfen en
la categoria de ficció
● En no-ficció funcionen els
llibres d’Arcadi Alibés,
Gerard Piqué i Pilar Rahola

Les roses, com sempre, van ser les protagonistes, al costat dels llibres, de la diada de Sant Jordi. / ORIOL DURAN

● Se sabrà tot (Proa), del periodista
Xavier Bosch, ha estat el llibre de
ficció en català més venut d’aquest
Sant Jordi. Complint els pronòstics,
els lectors s’han interessat per aquesta trama que despulla les misèries
dels jocs d’interessos entre el poder
polític i els mitjans de comunicació.
Eduard Punset, per la seva banda, ha
liderat la llista de no-ficció amb El
viatge al poder de la ment (Destino),
en català i castellà. Més enllà de rànquings orientatius, el Gremi de Llibreters va tornar a destacar l’èxit de
convocatòria de la festa, i calcula que
la xifra de recaptació serà semblant a
la de l’any passat, de prop de 20 milions d’euros, quantitat que significa
un 7,6% del total anual.
PAÏSOS CATALANS 2 a 8

El Barça
enceta a
Jerez una
setmana clau
Guardiola admet que
l’equip està pensant
en l’Inter i llança un
avís als seus jugadors

El Club del Subscriptor
PLANA 28

Un dirigent del PSC
de Barcelona titlla
Samaranch de «nazi»
El partit admet que altres militants també estan
molestos amb els homenatges a l’expresident del COI
● El primer secretari del PSC a les
Corts, Enric Llorens, va titllar de
«nazi» Joan Antoni Samaranch en
un comentari a la xarxa social Facebook i al seu bloc personal, dijous

passat. Llorens al·ludia al passat
franquista de l’expresident del COI.
El partit va admetre ahir que altres
militants també estan molestos pels
homenatges a Samaranch.
PAÏSOS CATALANS 12

Millet facturava als
comptes del Palau el
manteniment de casa seva
L’expresident hi carregava 3.700
euros mensuals per aquest concepte
● L’expresident del Palau
de la Música Fèlix Millet
facturava cada mes 3.700
euros a la institució en
concepte del manteniment
de la seva casa a l’Ametlla
del Vallès. Aquesta xifra

se sumaria a les obres que
va fer a la seva finca, que
també va pagar el Palau. A
més, ahir diverses empresaris van admetre que els
havia encarregat factures
falses per a Hisenda.
PAÏSOS CATALANS 14
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SANT JORDI 2010

Un Sant Jordi molt català
Els llibreters situen la recaptació en els 20 milions, com l’any passat, en una anyada excel·lent per a la literatura del país
RAÜL MAIGÍ / Barcelona

●

Se sabrà tot (Proa), del periodista Xavier Bosch, ha estat el llibre de ficció en
català més venut d’aquest Sant Jordi.
Complint els pronòstics, els lectors s’han
Xavier Bosch ha hagut de
respondre moltes vegades
que Se sabrà tot no és una
novel·la autobiogràfica,
malgrat els vincles evidents amb el seu currículum periodístic. El llibre,
però, beu de la realitat de
la societat catalana, i narra
els vincles entre els mitjans i el poder. L’obra va
guanyar el Premi Sant Jordi i Bosch no ha deixat de
promocionar-la.
«Crec
que he fet unes 90 entrevistes i la repercussió del
premi es va notar des del
primer dia», deia ahir l’autor, conscient que vivia un
dia històric per la coincidència de lluir aquest premi en el dia del llibre. Un
dels seus objectius era denunciar que «el periodisme està amenaçat», massa
lligat pel poder polític,
d’aquí la portada amb un
puny emmanillat. «Els llibreters m’han dit que molta gent demana el llibre del
puny!», diu en referència a
la portada. Bosch assegura
que una de les coses que
l’ha fet més content és que
el lector tendeix a fixar-se
en «set o vuit frases» que
hi va posar expressament.
Se sabrà tot va ser també el
més venut en format digital a Leqtor.com.
Altres títols destacats de
la jornada van ser Maletes
perdudes (Empúries), de
Jordi Puntí, Boulevard
dels francesos (Columna),
de Ferran Torrent, i No hi
ha terceres persones
(Quaderns Crema), d’Em-

interessat per aquesta trama que despulla
les misèries dels jocs d’interessos entre el
poder polític i els mitjans de comunicació. Eduard Punset, per la seva banda, ha
liderat la llista de no-ficció amb El viatge

al poder de la ment (Destino), en català i
castellà. Més enllà de rànquings orientatius, el Gremi de Llibreters va tornar a destacar l’èxit de convocatòria de la festa, i
calcula que la xifra de recaptació serà si-

milar a la de l’any passat, al voltant d’uns
20 milions d’euros, que significa un 7,6%
del total anual. Les vendes han estat molt
repartides, i n’ha destacat la gran presència de novetats d’autors catalans.
ELS MÉS VENUTS
Ficció català
 Se

sabrà tot, Xavier
Bosch (Proa)
 Maletes perdudes,
Jordi Puntí
(Empúries)
 Boulevard dels
francesos, Ferran
Torrent (Columna)
 Tot el que podríem
haver estat tu i jo si
no fóssim tu i jo,
Albert Espinosa,
(Rosa dels Vents)
 No hi ha terceres
persones, Empar
Moliner (Quaderns
Crema)
No-ficció català
 El

Jordi Puntí i Xavier Bosch, ahir, signant llibres a Barcelona. / QUIM PUIG

Un altre lideratge del Barça
● Els ecos barcelonistes s’han deixat sentir també en aquest Sant Jordi. A més de situar el llibre autobiogràfic de Gerard Piqué, Viatge
d’anada i tornada (Edicions 62),
com un dels més venuts en la categoria de no-ficció en català, en
l’apartat dels mediàtics el més venut va ser El Crackòvia de les 6 co-

par Moliner, a més de Tot
el que podríem haver estat
tu i jo si no fóssim tu i jo
(Rosa dels Vents), d’Al-

pes (Columna), el llibre del programa de paròdia esportiva de
TV3, mentre que en la tercera posició se situava l’obra coral Paraula
de Pep (Ara Llibres), sobre l’entrenador Josep Guardiola. En la segona plaça dels mediàtics, un habitual que sempre hi és, Andreu Buenafuente, amb Sigo diciendo (Pla-

bert Espinosa, que també
va ser al rànquing de ficció
en castellà, encapçalat per
El asedio (Alfaguara),

neta).
En l’apartat juvenil, destaca en
primer lloc la col·lecció Jerónimo
Stilton; seguida de Cazadores de
sombras, de Cassandra Clare
(Destino); La XXL, d’Eduard Márquez i Artur Laperla (Cruïlla), i El
diari del Greg, de Jeff Kinney (Estrella Polar).

d’Arturo Pérez Reverte,
Venganza en Sevilla (Planeta), de Matilde Asensi,
Dime quién soy (Pla-

za&Janés), de Julia Navarro, i El tiempo entre costuras (Temas de hoy) de María Dueñas.

viatge al poder de
la ment, Eduard
Punset (Destino)
 La màscara del rei
Artur, Pilar Rahola
(La Magrana)
 Viatge d’anada i
tornada, Gerard
Piqué (Edicions 62)
 Córrer per ser feliç,
Arcadi Alibés
(Ara Llibres)
 Doncs jo no ho veig
així, Xavier Sala i
Martín (Plaza &
Janés)
Ficció castellà
 El

asedio, Arturo
Pérez-Reverte
(Alfaguara)
 Venganza en Sevilla,
Matilde Asensi
(Planeta)
 Dime quién soy, Julia
Navarro (Plaza &
Janés)

QUIN LLIBRE HA TRIAT?

Mª TERESA ROSELL

SERGI CARO

MARINA CALVO

NÚRIA

FERRAN GÓMEZ

SANDRA LARROSA

DAVID GARCIA

76 ANYS, JUBILADA

18 ANYS, ESTUDIANT

53 ANYS, PUERICULTORA

42 ANYS, ADMINISTRATIVA

36 ANYS, ADVOCAT

18 ANYS, ESTUDIANT

25 ANYS, AMBIENTÒLEG

«El viaje del
elefante. De tant
en tant m’agrada
llegir en castellà
per conservar el
lèxic»

«Tenim un nom,
de Villatoro,
perquè crec que
serà un bon llibre
i m’interessa el
tema»

«Fantasmes de
Barcelona, de
Sylvia
Lagarda-Mata.
El títol m’ha
cridat l’atenció»

«M’agradaria que
em regalessin
Invisible, de Paul
Auster. Sóc una
gran fan de
l’autor»

«Un llibre sobre
el principi
d’autodeterminació al Timor
Oriental, per un
tema de feina»

«He estat mirant
Nacida inocente, ja
que el que n’he
llegit m’ha
sembla força
interessant»

«El símbol perdut,
de Dan Brown.
M’agraden molt
els temes de
misteri i
simbologia»
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Debutants que es fan llegir
La jornada és una oportunitat de promoció per als escriptors novells, que viuen amb sorpresa i entusiasme la signatura de llibres
RAÜL MAIGÍ / Barcelona

●

«Aquí hi ha escriptors
amb molt prestigi i jo encara jugo en una altra divisió!» Murri, ho diu en veu
baixa perquè no el senti Javier Marías, que signa
exemplars a l’altre cantó
de la taula. És David Monteagudo. Treballa en un
magatzem d’embalatge de
cartró a Torrelavit (Alt Penedès) i ha protagonitzat
un dels debuts més espectaculars d’aquesta temporada amb Fin (Quaderns
Crema). És una història de
misteri psicològic i ciència-ficció, a partir de la
trobada
d’una
colla
d’amics que fa anys que no
es veuen, que deriva cap a
una situació angoixant. Es
va publicar al novembre i
ja s’ha traduït a diverses
llengües (entre les quals el
català; Monteagudo viu a
Vilafranca però és gallec
d’origen i encara no s’atreveix a escriure en català,
tot i que el parla perfectament). «El llibre ha arribat
molt viu a Sant Jordi», comenta, feliç. I es gira per
atendre un lector. És molt
jove, i li diu sense miraments: «Em va agradar
molt però el final em va
deixar una mica així...»
Monteagudo assenteix,
comprensiu. És un comentari que ja li han fet moltes
vegades.
David Martí se sent un
privilegiat. Són les deu del
matí a l’hotel Regina i assisteix per primer cop a
l’esmorzar de Sant Jordi
que aplega desenes d’escriptors des de fa ja onze
anys. El tret de sortida de
la jornada. «Sí que estic
sorprès, però he escrit una

A dalt, en primer terme, David Monteagudo signant exemplars; a baix, David Martí (esquerra) i Joan Bruna. / QUIM PUIG

cosa molt sentida i això és
el que volia», explica. Les
bruixes d’Arnes (Edicions
62) és una història que situa en aquest municipi de

la Terra Alta al segle XVI,
i planteja la persecució
d’un conjunt de dones acusades de bruixeria per la
Inquisició. «És increïble el

poder de les paraules –reflexiona l’autor–; he conegut gent que mai llegeix en
català i m’han dit que amb
aquest llibre han recuperat

l’hàbit de llegir», afirma,
satisfet.
Martí s’abraça amb
Joan Bruna. Aquest autor
novell és un veterà del

màrqueting i tota la vida
ha estat vinculat als llibres, però ahir ho vivia des
de l’altre cantó en el seu
debut. Signa, juntament
amb Francesc Miralles, El
llegat de Judes (Columna), un thriller inspirat en
el testament de l’home que
va trair Jesús. Un guia de
viatges barceloní es veu
immers en una aventura
per intentar recuperar set
monedes d’argent que
s’han conservat fins a l’actualitat. «És un llibre que
enganxa molt», diu Bruna,
content de la resposta que
ha tingut.
Un altre autor novell que
sempre havia viscut el Sant
Jordi des de l’altra banda és
el periodista Pol Marsà. És
divendres i treballa; entrevistes amb altres autors,
connexions en directe.
«Tinc una sensació molt
estranya; una de les coses
que més em fascinen és que
algú em demani que li signi
el meu llibre.» Barcelona
compte enrere (Alisis) és la
primera novel·la de Marsà.
Ambientada a la ciutat,
narra la trobada de dos personatges que coincideixen
al terrat de l’Hotel Arts.
Tots dos es volen suïcidar.
Un cas similar és el de
Llucia Ramis. També sempre ha estat a l’altra banda.
«Avui no he d’escriure cap
article, així que intentaré
passar-m’ho bé», diu en
començar el dia. Ella, no
obstant això, va guanyar
amb Egosurfing el premi
Josep Pla, i això li ha suposat un altaveu de primer nivell. «És com si tingués un
focus al cap; és una oportunitat que s’ha d’aprofitar»,
comenta.

QUIN LLIBRE HA TRIAT?

SUSANA LINARES

JUANJE SOLANÍ

JAVIER SÁNCHEZ

HELENA ALTÉS

RAMON BAS

JOAN FONT

PAU ITARTE

46 ANYS, ADMINISTRATIVA

49 ANYS, ADMINISTRATIU

63 ANYS, JUBILAT

23 ANYS, MESTRA

67 ANYS, JUBILAT

21 ANYS, ESTUDIANT

31 ANYS, DOCUMENTALISTA

«Lo que esconde tu
nombre, de Clara
Sánchez, premi
Nadal. N’havia
sentit a parlar i
pinta molt bé»

«La noche de los
tiempos és un
llibre ambientat
en la postguerra,
i m’agrada la
temàtica»

«El viatge al
poder de la ment,
de Punset. En
vaig sentir un
bon comentari a
la televisió»

«Yo. Otro libro
egocéntrico, de
Juanjo Sáez,
perquè he llegit
un altre llibre seu
i és interessant»

«El camí de la
independència, de
Salvador Cardús.
És un tema que
m’interessa
moltíssim»

«Viatge d’anada i
tornada, de
Gerard Piqué.
No sóc de llegir, i
un d’esport ja em
va bé»

«La conquista de
lo inútil, perquè
és un diari de
rodatge i em
fascina Werner
Herzog»

