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Sant Jordi Més de tot

togènica. A punt per ser una altra 
imatge del dia de més vots i més ro-
ses. El periodista aixeca el cap. Tan-
ca el llibre. L’hi dóna a en Ramon. 
Marxa perquè també espera una 
signatura final. “La gent vol saber 
coses. Ho han fet tot. I vol saber com 
es resol això. Com ho acabem?”, re-
flexiona Martí. Preguntes que viuen 
esperant en un banc de mirades. 
Partits? Societat civil?  

La resposta ja s’ha aixecat, ja ca-
mina. Per a Andreu Barnils és La re-
volució tranquil·la (Rosa dels 
Vents). El periodista creu que el pa-
per de l’ANC és clau en el camí cap 
a la independència. El caminar de 
l’Assemblea empeny els partits. Sig-
na més pressió cap al 27-S. Més re-
buf d’una central humana d’energia 
darrere el clatell polític que va da-
vant. Però hi ha més corredors. Bro-
ten moltes samarretes polítiques vi-
rolades. Creix també un Escac al po-
der. L’auge de l’esquerra alternativa 
(Deu i Onze Edicions), per al peri-
odista Roger Tugas. Un altre taulell 
d’espera. Unes altres preguntes. 
Què faran les noves formacions? Fi-

Tot esperant llegir a la realitat  
el que es llegeix als llibres

L’auge del llibre polític: de la independència a l’esquerra alternativa

nal obert. I tornem a la casella inici-
al. La de totes les mirades. 

Cada clic és una pregunta que es 
dispara. El cantant Gerard Quintana 
agafa la càmera i no para de fer fotos. 
És un més. Tot són clics. Arriba el lí-
der d’ERC, Oriol Junqueras, i el pre-
sident del grup de comunicació Tele-
Taxi, Justo Molinero. Són els Revol-
tats en català i Sublevados en castellà 
(Ara Llibres i edició del periodista 
Saül Gordillo). Els esperen. Moline-
ro signa amb la placidesa d’un som-
riure de viatge transatlàntic. A Jun-
queras li aterren tots els avions de 
cels de futur: “Porta’ns a un nou pa-
ís, sisplau, Oriol!” Signa i també en-
laira preguntes: “D’on ets?”; “Què 
fas?” El trànsit de somnis aeris no 
s’atura: “Porta’ns a una Catalunya 
lliure”. També altres autors s’enlai-
ren cap a ell. Aterra el lingüista i ca-
talanòfil alemany Til Stegmann. Dei-
xa uns minuts de ser Ambaixador de 
Catalunya a Alemanya (Pagès). Mira 
el cel: “El futur és molt interessant”, 
diu. I en Junqueras fa el pronòstic: 
“Ens en sortirem”. De moment, a es-
perar, llegint llibres.e 

El mira. Es miren. “Va, fes-me una 
dedicatòria. M’has conquistat amb 
la mirada”, diu l’Albert. I Vicent 
Partal somriu. Els ulls mediterranis 
del periodista signen Desclassificat: 
9-N (RBA). Ho veiem. “La gent se 
sorprèn d’uns quants secrets del 9-
N”, diu Partal. Què hi ha darrere 
d’aquell dia de vots i roses? Desco-
brim la foto d’un moment. La ins-
tantània que no podem deixar de 
mirar i remirar. Vam quedar gua-
pos. Hem canviat? “No s’ha desin-
flat”, per a Partal. La gent es vol con-
tinuar veient: “He mirat on eres”, 
diu l’Esperança, que buscava el pe-
riodista des de feia estona. I signa 
la imatge que emmiralla. Mirem. 
Què hi ha darrere d’aquella foto de 
somriures democràtics que va ser 
un Escac a l’Estat (Pòrtic) per a Pe-
re Martí? Mentre el periodista sig-
na en Ramon s’avança i mou fitxa: 
“Sóc altament optimista”. Rialla fo-
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Oriol Junqueras i Justo Molinero van signar a quatre mans el llibre Revoltats. CÈLIA ATSET

L’enigmàtic  
Senyor Postu 

revoluciona Lleida 

Si es miren detalladament, els rànquings de lli-
bres més venuts també van per barris (i comar-
ques). A Lleida, per exemple, van triomfar les no-
vel·les més reivindicatives. El llibre Sóc de l’oest 
(Editorial Fonoll), de l’enigmàtic personatge llei-
datà Senyor Postu, que ha traslladat als llibres les 
seves campanyes solidàries i la seva peculiar mo-
fa del postureig, va encapçalar el rànquing dels 
més venuts. El seguien La puta pasta, d’Emili Ba-
yo (RBA - La Magrana), que explica les penúri-
es d’un negre literari sense feina, i Algú com tu, 
de Xavier Bosch (Planeta). En llengua castellana 
va encapçalar la llista dels més venuts la novel·la 
de María Dueñas (Planeta). 

Els tarragonins van apostar pels autors i te-
mes locals. Un dels llibres amb més èxit de ven-
des va ser Una història de Tarragona. Un segle 
en un click. La saga de Chinchilla, de Xavier Fer-
nández i Ramon Segú (Arola), que recull les 
imatges captades per tres generacions de fotò-
grafs tarragonins. Entre els més despatxats 
també hi havia un llibre sobre art culinari tar-
ragoní, La cuina dels pescadors de la Costa Dau-
rada, del restaurador David Solé (Farell Edi-
tors). El seguien L’amant xinès, de Margarida 
Aritzeta (Llibres del Delicte), i Cent dòlars i una 
cabra, de Francesc Valls-Calçada (Arola).  

A Girona van encapçalar les vendes Algú com 
tu, de Xavier Bosch, Un any i mig, de Sílvia So-
ler, i Strappo, de Martí Gironell. A la Catalunya 
Central va seduir la novel·la d’intriga situada 
a Montserrat Només ho saben les muntanyes, 
d’Imma Cortina. També va tenir molt bona aco-
llida L’home que respirava per les ungles dels 
peus, del manresà Isidre Junyent. Hi havia una-
nimitat entre els llibreters de Tarragona, Gi-
rona i Lleida: aquest Sant Jordi va ser millor, pel 
que fa a vendes, que l’any passat.e
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La Rambla de Girona plena a vessar a 
primera hora del matí. ACN

“Signar no es pot convertir en un automatisme”
Tot i que no donava l’abast, a David 

Trueba li agrada saber alguna cosa del 

lector a qui li signa un llibre. “M’agrada 

tenir una lleugera idea de qui són, 

encara que sigui pesat perquè hi ha 

molta gent –explica–. Em sap greu que 

signar un llibre es converteixi en un 

automatisme”. Els lectors s’emporten 

la dedicatòria i Trueba s’assabenta de 

què pensen dels seus llibres. Un noi de 

les Canàries li deia que el llibre se li 

havia fet curt. I una noia li va regalar 

una petita història que podria ser la 

llavor d’un personatge: “M’ha dit que 

és polonesa (era guapíssima) i que no 

havia celebrat mai Sant Jordi. Un amic 

li va regalar Blitz, i ha vingut a la 

parada perquè l’hi signi. Treballa en 

una fundació de recuperació 

d’animals”. A.R.T.
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