
Més Sant Jordi a la Rambla

Hi va haver les roses de sempre, i també de fusta, de caramel... yol

// M.M. / R.F.

Ni el temps ni la crisi van impedir que 
Vilanova visqués intensament la diada de 
Sant Jordi, amb un excel·lent ambient a la 
Rambla i un nivell de venda de llibres similar 
o superior als altres anys.

Plena de parades de dalt a baix, a la Rambla 
es van reunir llibreries, floristes, artesans, i 
entitats de tota mena que aprofiten la festa 
per oferir el seu marxandatge o per incre-
mentar els recursos econòmics. Sant Jordi és 
una festa que acull tothom i ho demostra que 
enguany també era a la Rambla una entitat 
islàmica, i tampoc no hi van faltar alguns dels 
partits, en un any electoral.

 Sense un títol favorit, com ja es preveia, les 
vendes de llibres van anar força repartides. Si 
es pren com a indicador les vendes registra-
des a les llibreries La Mulassa de Vilanova el 
dia de Sant Jordi, sense incloure les vendes 
realitzades a la parada de la Rambla, el lli-
bre més venut (37 exemplars) va ser  el de 
Crackòvia. El van seguir Se sabrà tot, de Xavier 
Bosch, amb 31 exemplars, el llibre de monò-
legs d’Andreu Buenafuente Sigo diciendo, amb 
28 vendes, i Viatge d’anada i tornada de Gerard 
Piqué, amb 26 exemplars venuts. Pel que fa 
als llibres d’autors locals, tots ells d’El Cep i 
la Nansa Edicions, el més venut a les llibreries 
La Mulassa va ser, amb 8 exemplars,  Qui diu 
la veritat: El cavaller o el drac?, de Montserrat 
Balada i Eva Sans. El van seguir amb 5 llibres 
venuts Ha nascut un drac, de Montse Balada 
i Susana Peix; Arrelats a la brisa, de Francesc 
Pasqual, amb 3 exemplars venuts.

Aquests darrers títols confirmen el que va 
passar a la parada de El Cep i la Nansa, que va 
registrar un 30% més de vendes que l’any pas-
sat, fruit, apunta l’editor Francesc Mestres, 
de les novetats que presentava, especialment 
Qui diu la veritat?, que acaba de rebre el premi 
La Llança d’Òmnium Cultural i que va ser la 
més sol·licitada per signar, el dia 23. Mestres 
remarca també l’acollida dels poemes de Pas-
qual, i les novetats acabades d’arribar aquell 
dia de Damià Barbera, I alguns contes per llegir-
los d’amagat i Facebook de Francesc Bononat.  
Però més enllà de les vendes, la parada de 
l’editorial vilanovina s’ha consolidat com a 
punt de cita d’autors i lectors, en un ambient 
que no es va aturar en tot el dia i que va tenir 
el seu complement amb les actuacions de La 
Brigada  i Gentle Music Men.

No hi ha hagut cap títol destacat, aquest Sant Jordi yol

Quatre gotes van fer cobrir els llibres a última hora yol

Ni el temps ni la crisi 
impedeixen viure un excel·lent 
ambient a la ciutat

Com es preveia, no hi ha 
hagut un títol indiscutible en 
les vendes de llibres

Parelles lingüístiques llegeixen el Manifest per la Llengua yol

Montse Balada signa, amb Susanna Peix al darrer yol

El col·lectiu islàmic, enguany també a la Rambla yol
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