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El Gremi de Llibreters qualifica d’èxit de 
vendes i participació la jornada de Sant Jordi 
 
El bon temps contribueix que molts ciutadans surtin a comprar llibres per 
regalar en les moltes parades instal·lades a Catalunya i llibreries. 
 
El públic, més majoritari a la tarda, s’ha decantat pels títols de narrativa, 
assaig, juvenils, infantils i sobre la crisi i per les edicions de butxaca. 
 
A falta del balanç final, els llibreters estimen que la facturació serà d’uns 
20 ME, com la de l’edició anterior, que representa un 7,5% de tot l’any. 
 
 
Barcelona, 23 abril de 2009 
 
El Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya fa un balanç molt positiu de la diada de 
Sant Jordi en què el bon temps ha acompanyat milers de ciutadans que han volgut 
complir un any més amb la tradició de comprar un llibre per regalar. La jornada, 
marcada pel seu caràcter festiu i cívic, ha fet que durant tot el dia el públic s’hagi 
acostat de manera ininterrompuda a les més de 400 parades de llibres instal·lades a tot 
Catalunya i a les llibreries per adquirir les últimes novetats editorials entre centenars de 
títols per a tots els gustos, des de cuina, autoajuda i bricolatge fins a viatges i poesia. 
“Estem molt satisfets perquè la gent ha demostrat que la tradició de Sant Jordi, de 
regalar cultura, coneixement i entreteniment en forma de llibre, està per sobre de 
qualsevol crisi”, explica Imma Bellafont, presidenta del Gremi que estima que la 
facturació arribarà als 20 ME, el mateix que l’any passat, “que ja va ser molt bo”, 
aproximadament un 7,5% de la facturació anual dels llibreters. “La veritat és que, 
donades les circumstàncies, hem d’estar molt contents de la gran resposta que ha tingut 
la convocatòria, i també de tenir un públic fidel al llibre la resta de l’any”. “Més enllà de 
vendre llibres, el nostre objectiu cada Sant Jordi és incorporar nous lectors entre els 
compradors esporàdics”, apunta.  
 
Més enllà dels títols més venuts, que “com preveiem han estat els llibres de narrativa, 
d’assaig sociopolític, juvenils i infantils”, Bellafont destaca l’increment de la venda en 
llibres de butxaca i d’obres d’autoajuda i relacionades amb la crisi. “Aquest any no hi ha 
hagut un títol que sobresortís de la resta abans de començar com l’any passat i això ha 
afavorit la venda de les moltes novetats que hi havia per triar”, afegeix.  
 
A banda de Barcelona, l’èxit de participació i vendes s’ha repetit també a la resta de 
demarcacions. M. Carme Ferrer, Josep Rovira i Jordi Caselles, presidents del gremis de 
llibreters de Girona, Tarragona i Lleida respectivament, coincideixen en expressar “la 
satisfacció” pel nombrós públic que s’ha acostat a les parades de les llibreries i 
destaquen les vendes aconseguides per alguns autors locals.  
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A continuació, us llistem per ordre els llibres més venuts aquest Sant Jordi segons les 
dades aportades per algunes llibreries agremiades: 
 
Ficció català 
1/Els homes que no estimaven les dones, Stieg Larsson, Columna 
2/ El silenci, Gaspar Hernández, Destino 
3/ L’últim home que parlava català, Carles Casajuana, Planeta 
4/La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina, Stieg Larsson, Columna 
5/La solitud dels nombres, Paolo Giordano, Edicions 62 
6/L’any del senyor, Eloi Vila, Alisis 
7/Barcino, Maria Carme Roca, Columna 
8/Olor de colònia, Sílvia Alcàntara, Editorial 
9/El nas de Mussolini, Lluís Anton Baulenas, Proa 
10/El noi del pijama de ratlles, John Boyne, Empúries 
 
Ficció castellà 
1/Los hombres que no amaban a las mujeres, Stieg Larsson, Destino  
2/La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, Stieg Larsson, Destino 
3/La soledad de los números primos, Paolo Giordano, Salamandra 
4/La mujer de verde, Almandur Indridason, RBA 
5/El fuego, Katherine Neville, Plaza & Jané 
6/Tokio Blues, Haruki Murakami, Tusquets 
 
No ficció català 
1/Crònica de la independència, Patricia Gabancho, L’Arquer 
2/El món sobre rodes, Albert Casals, Edicions 62 
3/No m’ho crec¡, Joan Majó, La Magrana 
4/La festa dels sentits, Sebastià Serrano, Arta Llibres 
5/Perquè som com som, Eduard Punset, Destino 
 
No ficció castellà 
1/Anatomia de un instante, Javier Cercas,  
2/La crisis ninja, Leopoldo Abadía, Espasa 
3/Todos mis hermanos, Manel Estiarte, Plataforma 
4/Barcelona negra, Rafael Jiménez, Planeta 
5/El secreto, Rhonda Byrne, Urano 
6/El factor humano, John Carlin, La Campana  
7/Gomorra, Roberto Saviano, Planeta 
 
Mediàtics  
1/Cracòvia, Columna  
2/Pep Guardiola, Jaume Collell, Columna 
3/La pilota no entra per atzar, Ferran Soriano, Ara Llibres 
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Juvenils 
1/Viatge en el temps, Geronimo Stilton, Destino 
2/L’hoste, Stephenie Meyer, Alfaguara  
3/Eclipsi, Stephenie Meyer, Alfaguara 
 


