
Happy Books-La Formiga d’Or celebra 125 anys 
apostant per créixer i esdevenir un centre d’oci 

Nascuda amb vocació religiosa, s’ha convertit en testimoni de la història 
de Barcelona i en un referent entre les llibreries independents de la ciutat. 

Convoca un concurs fotogràfic amb motiu del seu aniversari i enceta nova 
etapa amb l’ampliació del seu establiment i la diversificació de l’oferta.

Barcelona, 20 de setembre de 2010.- Happy Books-La Formiga d’Or celebra aquest any 
un segle i quart de vida convertida en un referent entre les llibreries independents de 
Barcelona pel seu gran ventall de novetats literàries i llibres d’oferta i la seva ubicació al 
centre de la ciutat. Per celebrar-ho, l’establiment, el segon més antic de la capital 
catalana, ha programat iniciatives com la convocatòria d’un concurs fotogràfic i la 
creació d’un logotip dels 125 anys d’història i també d'una pàgina a Facebook 
(www.facebook.com/happybooks). Happy Books-La Formiga d’Or ha aprofitat 
l’efemèride per reformular el seu model de negoci actual ampliant el local fins a 1.000 
m2 i incorporant a la seva oferta elements de regal i joguines didàctiques en dos nous 
espais anomenats Happy House y Happy Toys respectivament. “Són objectes que 
importem directament de ciutats com Milà, París, Londres i Nova York però també de tot 
Catalunya: des de capses en forma de llibre fins a coixins, joiers en forma de moble i 
altres elements de decoració i de cuina molt originals i autèntics”, explica Josep Pi, que 
dirigeix l’empresa juntament amb la seva germana Ingrid Pi i Bernat Fàbregues. Tots ells 
remarquen que l’objectiu és “convertir la llibreria en un oasi d’oci al centre de la ciutat 
on, a banda de tota mena de lectures al millor preu, també es puguin trobar originals 
objectes de cuina per regalar i per a la llar o bé jocs infantils”. 

Per compartir l’efemèride amb els seus clients i amics, la llibreria ha convocat un concurs 
amb la idea de “reunir com a mínim 125 fotos, una per a cada un dels anys que compleix 
l’establiment, on el tema sigui el llibre i l’afició a la lectura i la capacitat de plasmar en 
fotografia el que això representa per als nostres clients i lectors”, explica Josep Pi. Es 
tracta d’un certamen obert a tots els aficionats als llibres i a la fotografia en què tothom 
que participi obtindrà un descompte d’un 5% en la compra de llibres i d’un 10% en la 
d’objectes de regal i joguines i optarà a guanyar un dels tres premis Smartbox previstos, 
entre ells una estada en un hotel de luxe i una sessió de spa per a dues persones. Es pot 
participar portant personalment les fotos a l’establiment; a través del web 
(www.happybooks.com) o de la seva pàgina de Facebook 
(www.facebook.com/happybooks). Per altra banda, la llibreria rebrà el 19 d’octubre una 
placa commemorativa pels seus 125 anys d’existència per part de la Cambra de Comerç 
de Barcelona que destaca la seva capacitat de fer-se “un lloc prominent en el teixit 
empresarial del nostre país”.

 HAPPY BOOKS–LA FORMIGA D’OR: Avda. Portal de l’Àngel, 5 08002 Barcelona 
Tel. : 93 302 39 42  –  www.happybooks.com - www.facebook.com/happybooks

http://www.facebook.com/happybooks
http://www.happybooks.com/
http://www.facebook.com/happybooks
http://www.happybooks.com/


Una llibreria històrica
Els 125 anys d’història de Happy Books-La Formiga d’Or converteixen la llibreria en la 
segona més antiga de Barcelona i en testimoni excepcional de la seva història. Fundada el 
1885 per Luis María de Llauder y de Dalmases amb el nom d’una coneguda revista de 
pensament catòlic, el seu naixement i èxit inicials van lligats a la venda d’objectes i 
publicacions religiosos de tota mena per demanda de la societat devota de l’època. Els 
temes pietosos van tenir un pes important al llarg de quasi un segle de la seva trajectòria 
en què va canviar tres vegades de seu fins que als anys 80, en l’actual emplaçament de 
Portal de l’Àngel, “la llibreria compta ja amb una oferta generalista on els llibres 
religiosos s’han convertit en una secció més”, explica Pere Fàbregues, el seu antic 
director. “Durant el franquisme, l’editorial pròpia que tenia la llibreria va ser de les 
poques que publicava en català, un fet que tenia el suport implícit de l’Església”, 
assenyala Fàbregues que va rellevar la família Grabulosa al capdavant de l’empresa amb 
la clara voluntat de modernitzar-la i fer-la créixer aprofitant la seva excel·lent ubicació. 
La incorporació del seu fill Bernat al negoci a la meitat dels 80 i les ampliacions i 
transformacions dutes a terme al local en pocs anys han contribuït a construir un model 
de funcionament sòlid que, amb la incorporació de la família Pi a la propietat i de la 
marca Happy Books a principis dels 2000, marquen l’inici d’una etapa de creixement 
amb la fórmula “d’exposar i vendre una gran varietat de llibres d’oferta i d’importació en 
exclusiva”. 

Dades històriques i anècdotes recollides per Pere Fàbregues, antic director de La 
Formiga d’Or, actualment Happy Books-La Formiga d’Or 
- “La llibreria es funda al c/Ciutat, 7 de Barcelona el 1885 i deu anys més tard es trasllada 
al c/Hèrcules, 3; el 1905 s’instal·la a la plaça Santa Anna, 22, avui Avda. Portal de 
l’Àngel, 2 i al 1941 s’inaugura a l’actual emplaçament de Avda. Portal de l’Àngel, 5, on 
aquest any s’ha ampliat el local fins a 1.000 m2”.

- “Passada la guerra civil, l’establiment venia, amb el vist-i-plau del bisbat, el catecisme 
editat en català malgrat estava prohibit en aquesta llengua i amb l’excusa que a molts 
pobles no en sabien una altra i no se’ls podia privar de conèixer la doctrina catòlica. 
L’edició mai no s’exhauria: miracle¡”.

- “A la llibreria moltes vegades ens demanaven si el rosari que compraven ja estava 
beneït i els havíem d’explicar que això era impossible si no volíem caure en el pecat de 
simonia. Evidentment, després calia explicar quin era aquest pecat”.

- “Els diumenges i festius s’obria el vestíbul de la llibreria amb l’aparador ple de llibres i 
ben il·luminat fins on molta gent s’arribava tot passejant. Hi sovintejaven llibreters 
prenent nota de les novetats alguns dels quals trucaven el dilluns per saber qui  les havia 
servit”.

- “En la celebració del Sagrat Cor, patró de La Formiga d’Or, s’oficiava una missa on hi 
assistia el personal de la llibreria junt amb un representant del diari El Correo Catalán, 
fundat com l’establiment per José Mª de Llauder y de Dalmases; després s’anava a 
esmorzar i als treballadors se’ls donava una petita paga extra”.
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- “Un bon client era mossèn Cinto Verdaguer qui en un article a la revista La Formiga 
d'Or agraïa el tracte rebut per la llibreria del que s’entén que li fiaven sense problemes”.

- “El Cardenal Jubany era un bon amic de la casa. Va ser qui, amb molt de gust, va oficiar 
a Sant Sever la missa del centenari de la llibreria”.  

- “A la llibreria i d’amagat, però amb força clientela selecta d'intel·lectuals, canonges, 
metges i tutti quanti de l’alta societat barcelonina, venien rapè. El Sr. Grabulosa n’era 
l'expert i entre ells discutien entre esternuts si havia sortit més o menys bo. Feia gràcia 
veure’ls amb el mostatxo ben ros, com cremat. Els esternuts se sentien des del fons de la 
botiga”.

Per a més informació:

MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa de Happy Books-La Formiga 
d’Or
Eudald Aymerich Jou / Tel.: 93 883 31 00 (ext. 17402) –  685 506 531
info@monmar.net

Helena Ges / Tel. 93 883 31 00 (ext. 17407) – 699 285 915
hges@monmar.net 

c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 
2ª planta - 08500 Vic
www.monmar.net

Per descarregar fotos a: http://bit.ly/cgOqBU
− fotos històriques de la llibreria i actuals amb els seus propietaris

Per descarregar nota de premsa a: http://wp.me/pfRQl-C8
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