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mm "Ali~ hi ha elJoel Joan i el
f~lloneror’, cridava una noia
estirant el bra~ de la seva ami-
ga. Després de qnatre empen-
tes i un pareU de cops de col-
ze, les dues somreien, havian
aConseguit la firma de Jordi
Évole. Un dels fervors que es-
campa la Dlada de Sant Jordi
és la febre per acostar-se als
escriptors. I aques~ any, el pe-
ñodista Xavier Bosch, amb la
novel.la Se sabrd tot (Proa),
gtm~onada amb elp~xniSant
Jonti, ha estat un dels més bus-
caro. Les vendes van confirmar
que va ser una jornada mok
bona per als autors eatalam,
emre els quals Xavier Bosch va
ser rantor de ñcció més venut i
va ratificar els pron6sties de les
úhirnes setmanes.

Amb un argument que re-
trata la corrupció que ha es-
quitxat Catalunya en els úhims
mesos, i amb rajuda del boca-
oreUa, la hist6ria consmñda
per Xavier Bosch ha sedtüt els
lectors. Jordi Punfl, amb Ma-
/eres Perdudes, i Ferran Torrent
amb Bou/evord dds Francesos,
s6n els altres dos eseriptors de
ficciómésvenuts. Tots ells l~r-
tanyen a segells del Grup 62,
on ahira la nit totl’equip respi-
roya satisfet: aquest Sant Jordi
ha estat un dels minors, amb
unes vendes que el gremi de
llibreters esümava en un mi-
li~ i mig de lh~res. Una altuna-
ció extanm’ble al gruix d’autors
que es¢aiuen en llengua cata-
lana.

Si la trilogia de Stieg Lars-
son va ser l’~xit indiscutible
de la diada de rany passat,
aquest 2010 "la venda de les
novetats ha quedat molt més
equilibrada", segons el presi-
dent del Gmmi de Llibmters de
Catalunya, Antoni Daura, que
també va reconb.ixer que els fl-
tols d’autors medi/Ities i els de
literatura infantil i juvenil son
"els que despatren més interés
en un dia com aquest’.

Aban$ ~e comen¢~ar la gim-
cana de signatures i entrevis-
tes, els protagonistes de la
jornada es ven trobar a H-Io-
tel Re#na per esmorzar. Ve-
terans i debutants es baneja-
ven intenmnviant impmssions.
Francisco González Ledesma
s’no prenia amb la calma que
atorga rexpari~ncla, i el peri-
odista Pol Mars~ no amagava
que li resulmva esWany "estar

ila rosa era Mathias Malzieu,
que gr~des a i’~xit de La me-
c~n/m dd conmSn ahir va tor-
nar a Barcelona, on va que-
dar fascinat per les ñuades de
gent que omplien els carmrs.

Els lectors més matiners
van fer cues per acostar-se a
Julla Navarro i Albert Espi-
nosa, que amb Tot el que po-
dríem hacer estat tu i jo si no

fóssim m i jo ha conquistat de
nou els lectors. "No descarto
un guió dnematogr~afic a res-
fil de LoveActua//y sobre Sant
Jordi", va anunciar, animat,
abans de comentar elperiple
de rúbriques.

Setges I venJames

E/ased/o, de Armro Pélez Re-
verte, va ser el títol de ficció
en castelk’~ més demanat pels
lectors, seguit de la Venganza
en Sevi//a, de Mafilde Asensi,
que no va poder atendre tots
els que perseguien la seva fir-

l

La novel-la ’Se
sabr~ tot’, de Xavier
Bosch, va ser la
més buscada
/

Els llibreters diuen
que la venda de
novetats ha estat
molt equilibrada

ma. El mateix ~xit va re#s-
trar Julia Navarro, que amb
Dime quién soy va tancar el
padi dels més venuts.

Ens van vendre molts lli-
lges, per6 un dels que va aixe-
car més expectadó va ser Fe-
deñco Moccia. Uitali~ va re-
collir eug)riques ovacions de
les seves lectores cada vega-
da que comen~va una ron-
da de signatures. Moltes van
apmfitar rocasió per fer-se
una foto amb qui s’ha fet fa-
m6s per escrkae hist6ries so-
bre homes que no tenen por
del eompmmís. Al seu cos-
tal rautor deXocolata desf;e-
ta, Joan-Lluls Huls observa-
va l’escena amb resignació:
"Aquí estera, intentant sobre-
viure als italiens".

Kirmen Un’be, Premio Na-
donal de Literatura 2009 par
la novel-la Bilbao-New York-
B//bao, va aprofitar per coin-
cidir amb Josep Maria Cas-

a raltra banda". Un akre que ................................................................................
s’estranava a la festa del lh’bre ~ PASSA A LA PAGINA SEGUENT
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