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‘MÉS PERIÓDICO’

El gran naufragi 
d’Europa
3 Així es viu a 
Lampedusa la 
quotidiana tragèdia 
de la immigració 
al Mediterrani.

‘DOMINICAL’

Blur, un altre cop junts
3 Dotze anys després 
del seu últim treball, la 
mítica banda de britpop 
torna amb un disc de 
reconciliació: entre ells i 
amb el seu públic. 

TEMA  DEL DIUMENGE

¿Què sabem dels 
nostres fills?
3 Anàlisi i 
recomanacions dels 
especialistes sobre la 
comunicació entre 
pares i fills.

DISSABTE
4 25 D’ABRIL DEL 2015

Reinventar la diada 3 Reflexions de l’endemà Pàgines 2 a  4 LLL

Amb la diada de Sant Jordi passa 
com amb les eleccions, que ningú  
perd. Va lluir el sol, es va facturar 
més del que es preveia, autors es-
trangers com Ken Follett, John Ban-
ville i James Ellroy van donar més 
empenta mediàtica a la jornada, i 
tots els escriptors, venguessin o no, 
es van mostrar entusiasmats. Vés a 
saber què devien dir en la intimitat. 
Perquè el que no canvia és que per 
cada escriptor que es passa hores 
firmant n’hi ha quatre que es llan-
cen a l’antidepressiu per suportar 
l’absència de lectors amb el seu lli-
bre a la mà. Encara que ara el que 
toca és el moment demoscòpic.

Algunes claus de l’èxit
L’habilitat de María Dueñas per escriure una novel·la pròxima a la primera l’ha catapultat

Jorge Díaz amb les seves històries 
d’EGB. I no s’ha d’oblidar el poten-
cial comercial de tot el que circula 
per internet. Hi ha De lo mejor lo pe-
or d’Auronplay i El libro Troll del you-
tuber el Rubius, que arrasa a les llis-
tes juvenils amb aquest còmic inte-
ractiu. Per cert que és en la no-ficció 
on encara troben espai els autors 
considerats mediàtics, però de ni-
vell, com Risto Mejide, Berto Rome-
ro o El Gran Wyoming. Però no pas-
sa igual en català: els interessos se-
gueixen estant en la política, la crisi 
econòmica o la Història. Queda con-
firmat amb els llibres de Xavier Sala 
i Martín, Marta Rojals, Noah Yuval, 
Oriol Junqueras i Josep Fontana. 
 Així doncs, tot apunta que du-
rant els últims anys es manté una 
certa estabilitat en les preferènci-
es dels lectors amb els lògics can-
vis. Encara que una cosa sí que és 
diferent. Els flaixos els delaten, pe-
rò en relació amb el que s’ha vis-
cut, s’ha reduït el nombre d’escrip-
tors mediàtics per metre quadrat. 
Tant de bo que ja hagin passat els 
temps de veure firmar mèdiums, 
folklòriques o presentadors de te-
levisió, encara que sense el seu ne-
gre al costat. H
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4 La Diada de Sant Jordi
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5 El monstre de colors
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Jofre Martell

2 La puta història 
de Catalunya 
de la iaia

(La Galera)
Anna Canyelles

1 Sant Jordi 
i el drac

(Estrella Polar)
Diversos autors

3 La llegenda de
Sant Jordi amb
textures
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Segona llista provisional amb les dades de venda el 23 d’abril a 220 llibreries connectades a Librired. No inclou les dades de les parades al carrer

(Temas de Hoy)
Willyrex
1 Wigetta

(Temas de Hoy)
El Rubius
2 El libro troll

(RBA Molino)
Verónica Roth
3 Divergente

Guinness World Records (Planeta)

4 Guinness World Records 2015

Jason Aaron (Planeta DeAgostini Cómics)

5 Leal

CASTELLÀ

Haruki Murakami (Empúries)

6 Homes sense dones

Martí Gironell (Ediciones B)

7 Strappo

Joan Carreras (Proa)

8 L'àguila negra

Pilar Rahola (La Magrana)

9 Mariona

Umberto Eco (Rosa dels Vents)

10 Número Zero

(Planeta)
Xavier Bosch
1 Algú com tu

(Columna)
Guillem Martí

4 Cremeu 
Barcelona!

(Rosa dels Vents)
Albert Espinosa

2 El món blau. 
Estima el teu 
caos

(Columna)
Sílvia Soler

3 Un any i mig

(Amsterdam)
Milena Busquets 

5 També això 
passarà

CATALÀ

(Ediciones B)
Francisco Ibáñez
5 El tesorero

(Planeta)
María Dueñas
1 La Templanza

Chufo Llorens (Grijalbo)

6 La ley de los justos

Milena Busquets (Anagrama)

7 También esto pasará

Umberto Eco (Lumen)

8 Número Cero

Javier Cercas (Random House)

9 El impostor

Dolores Redondo (Destino)

10 El guardián invisible

(Alfaguara)
Arturo Pérez-Reverte
3 Hombres buenos

(Grijalbo)
Albert Espinosa

4 El mundo azul. 
Ama tu caos

(Anagrama)
David Trueba
2 Blitz

CASTELLÀ

(Angle Editorial)
Francesc Torralba

3 Córrer per
pensar i sentir

(Cossetània)
Marta Rojals 

4 No ens calia
estudiar tant

(Ara Llibres - TV-3)
Peyu
2 Ole tu!
(Rosa dels Vents)

Xavier Sala
Martin

1 És l’hora dels 
adéus?

(Edicions 62)
Yuval Noah Harari

5 Sàpiens. Una 
breu història 
de la humanitat

Diversos autors (Cossetània)

6 Ja t'ho faràs!

Josep Fontana (Eumo)

8 La formació d’una identitat

Vicent Partal (La Magrana)

9 Desclassificat: 9-N

J. Molinero / O. Junqueres (Ara llibres)

7 Revoltats
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Quim Morales (Columna)

10 En quarantena

(Debate)
Baltasar Garzón
5 El fango

Auron Play (Martínez Roca)

6 De lo peor, lo mejor

Risto Mejide (Espasa)

7 Urbrands

Berto Romero (Planeta)

8 En ocasiones veo pelis

El Gran Wyoming (Planeta)

9 No estamos solos

(Plaza&Janes)

Javier Ikaz
/Jorge Díaz

2 Yo fui a EGB

(Plaza&Janes)

Javier Ikaz
/Jorge Díaz

4 Yo fui a EGB 2

(Temas de Hoy)
Diversos autors

1 MasterChef
junior

(Temas de Hoy)
Jordi Cruz

3 Grandes platos 
para todos
los días

CASTELLÀ

Chris Kyle (Crítica)

10 El tirador

 S’ha de dir ben fort. Una part de 
la premsa especialitzada augurava 
que La Templanza de María Dueñas 
no seria un gran èxit, ja que amb la 
seva segona novel·la va baixar el ni-
vell de vendes. Però l’habilitat de 
l’autora per construir una novel·la 
més pròxima a l’esperit d’El tiempo 
entre costuras que a Misión olvido, i que 
apunta maneres per a sèrie televisi-
va, l’ha recol·locat al cim. Encara que 
si Pérez-Reverte hagués tingut a bé 
acostar-se per firmar alguns llibres 
potser li hauria disputat el primer 
lloc. També David Trueba va confir-
mar el que ja s’intuïa, que Blitz havia 
sorgit com un llamp i era per que-
dar-se. Perquè Trueba guanya en les 
distàncies curtes, i els seus fans no 
només volen els seus llibres, el vo-
len a ell. Com adoren el gran Fran-
cisco Ibáñez, que als seus 79 anys 
aconsegueix el que no fa ningú: con-

gregar diverses generacions de lec-
tors, fins i tot fills que van acompa-
nyats dels seus pares i avis. No obs-
tant, qui sempre té garantida la seva 
presència amb cada nou llibre, i a 
diferència dels anteriors, en les du-
es llengües, és Albert Espinosa. To-
ca com ningú la fibra dels més joves 
i de gran part dels adults, de mane-
ra que per alguns són petites dosis 
de bonisme i autoajuda, i per altres, 
lliçons de vida que s’han de preser-
var. A falta de l’omnipresent Jonas 
Jonasson, aquest any els autors del 
país es van menjar el pastís en cata-
là. Xavier Bosch, el nou rei dels pre-
mis, segueix en ratxa. Ho va fer en el 
passat amb el Sant Jordi i ara amb el 
Ramon Llull. No li va anar tan bé al 
guanyador d’aquest any, Joan Car-
reras, encara que es manté dins del 
top ten. Va estar millor Sílvia Soler, 
que ha aconseguit l’estatus d’autora 

d’èxit amb les seves històries gene-
racionals. I com que no poden faltar 
les sorpreses, es van confirmar les de 
Milena Busquets i Guillem Martí.

Assajos densos

En el territori de no-ficció, trobem 
més qüestions a considerar. S’obser-
va que els assajos densos de l’estil de 
Naomi Klein o Paul Preston interes-
sen, però menys que els gastronò-
mics. Encara que amb un matís: els 
llibres de cuina en català no molen 
excepte que pertanyin a programes 
de TV-3. No passa el mateix en caste-
llà, on els llibres vinculats d’alguna 
manera amb Masterchef estan a dalt 
de tot per a l’alegria de Jordi Cruz, 
que entre espot i espot troba temps 
per preparar-los. També es man-
té l’efecte remember del qual seguei-
xen traient rendiment Javier Ikaz i 
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