
La Cambra del Llibre considera un èxit la celebració 
de Sant Jordi i agraeix la resposta dels lectors 

• El Gremi de Llibreters es.ma que s’han venut prop d’1,3 milions de 
llibres, el 85% de l’ac.vitat que es va generar el Sant Jordi de l’any 2019. 

• El 53% dels llibres venuts durant la diada van ser en català. 

Dijous 29 d’abril de 2021.- La Cambra del Llibre de Catalunya, integrada pel Gremi 
d’Editors, el Gremi de Llibreters, l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, el Gremi 
de Distribuïdors de Publicacions i el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica, 
considera que la festa de Sant Jordi va ser un èxit i agraeix la resposta dels lectors i el 
comportament cívic de la ciutadania durant la celebració del Dia del Llibre. 

Després del recompte final de l’ac.vitat, tant de les parades al carrer del 23 d’abril 
com dels dies previs i l’endemà, en què també hi va haver molta afluència de lectors a 
les llibreries, el Gremi de Llibreters es.ma que es van superar totes les expecta.ves. 
Les vendes van ser llegurament superiors al 85% de les que es van registrar l’any 2019, 
la qual cosa significa prop d’1,3 milions d’exemplars. 

Durant aquest Sant Jordi es va repe.r la tendència que es ve consolidant des de ja fa 
uns anys per aquestes dates en les quals més de la meitat de llibres que es venen (el 
53%) són en català i la resta (47%) en castellà, proporció que la resta de l’any és 
clarament inversa: de l’ordre del 70% en castellà i del 30% en català. 

Després de l’any passat, en què Sant Jordi no es va poder celebrar pel confinament, 
les vendes d’enguany s’han vist beneficiades pel fet que la festa s’ha allargat diversos 
dies a la majoria de municipis catalans, mesura que es va prendre per tal d’evitar 
aglomeracions i facilitar la compra de llibres a tothom a través de la descentralització 
tant en el temps com en els espais. 

En aquesta línia, la Cambra considera que el model organitza.u implementat per la 
diada, dissenyada com a jornada professional del llibre i de la flor, amb dispersió 
d’espais, control de la ges.ó de fluxes en compra i signatures, o la cerca de noves 
ubicacions més segures, ha aportat solucions que hauran de ser estudiades i 
analitzades amb rigor i deteniment per millorar futures edicions de Sant Jordi. 



D’altra banda, la Cambra del Llibre vol transmetre el seu agraïment a la ciutadania en 
general, i als lectors en par.cular, per haver sor.t a celebrar la diada a cada poble i 
ciutat de Catalunya, tot donant suport a la llibreria de proximitat i amb una resposta 
cívica extraordinària davant les restriccions excepcionals que es van haver d’aplicar 
per raó de la pandèmia. 

Així mateix, la Cambra vol fer par^cip de l’èxit de la jornada a les autoritats sanitàries, 
a la Conselleria de Cultura de la Generalitat, a l’Ajuntament de Barcelona, a 
l’Associació i la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els ajuntaments i en.tats 
municipalistes per la seva col·laboració a l’hora de fer possible un Sant Jordi segur. 

Un any més, el Gremi de Llibreters de Catalunya vol agrair a l’Ateneu Barcelonès la 
seva acollida per a instal·lar-hi els equips de seguiment de la diada i, enguany, també 
la roda de premsa de presentació de la diada. 

La Cambra del Llibre ja està començant a treballar en la celebració d’una tarda/nit de 
les llibreries i les biblioteques a mitjans del mes de juliol a tot Catalunya. 

Llibres més venuts 
Aquí teniu la relació dels llibres més venuts, segmentats per idioma i classificats per 
Ficció, No ficció i Infan.l i Juvenil. Aquests cinc ^tols representen al voltant del 5% del 
total de vendes per Sant Jordi. 

Ficció en català 
‘La dona de la seva vida’ (Columna Edicions), de Xavier Bosch 
‘Consumits pel foc’ (Proa), de Jaume Cabré 
´Tàndem’ (Ediciones Des.no), de Maria Barbal 
‘L’home que va viure dues vegades’ (Columna Edicions), de Gerard Quintana 
‘Canto jo i la muntanya balla’ (Anagrama), d’Irene Solà 

No ficció en català 
‘A cor obert’ (Columna Edicions), d’Oriol Mitjà 
‘Paraules d'Arcadi’ (Angle Editorial), d’Arcadi Oliveres 
‘El dia que vaig marxar’ (Univers Llibres), d’Albert Om 
‘Les hores greus’ (Símbol Editors), de Quim Torra 
‘L'armadura del rei’ (Ara Llibres), d’Albert Calatrava, Eider Hurtado i Ana Pardo 



Literatura infan.l i juvenil en català 
‘Parla bé, collons’ (Montena), de La Incorrecta 
‘La font amagada’ (B de Blok), de Míriam Tirado 
‘El fil invisible’ (B de Blok), de Míriam Tirado 
‘La llegenda de Sant Jordi amb solapes de roba’ (Estrella Polar), Natàlia Juan Abelló 
‘Gràcies. Història d’un veïnat’ (Animallibres Editorial), de Rocio Bonilla Raya 

Ficció en castellà 
‘Sira’ (Editorial Planeta), de María Dueñas 
‘Independencia’ (Tusquets Editores), de Javier Cercas 
‘Transbordo en Moscú  (Seix Barral), d’Eduardo Mendoza 
‘El juego del alma’ (Suma de Letras), de Javier Cas.llo 
‘El arte de engañar al Karma’ (Suma de Letras), d’Elisabet Benabent 

No ficció en castellà 
‘El humor de mi vida’ (Harper Collins), de Paz Padilla 
‘El infinito en un junco’ (Siruela), d’Irene Vallejo 
‘Cambalache’ (Ariel), de Javier Melero 
‘Dime qué comes y te diré qué bacterias .enes’ (Grijalbo), de Blanca García-Orea Haro 
‘La armadura del rey’ (Ara Llibres), Albert Calatrava, Eider Hurtado i Ana Pardo.  

Literatura infan.l i juvenil en castellà 
‘El campamento’ (Editorial Planeta), de Blue Jeans 
‘Los Compas y la maldición de Mikecrack’ (MR Ediciones), Mikecrack, El Trollino y Timba Vk 
‘Los Compas escapan de la prisión’ (MR Ediciones), Mikecrack, El Trollino y Timba Vk. 
‘Los Compas y la cámara del .empo’ (MR Ediciones), Mikecrack, El Trollino y Timba Vk. 
‘Los Compas y el diamante legendario’ (MR Ediciones), Mikecrack, El Trollino y Timba Vk. 

_ 

Contacte 
Premsa Gremi de Llibreters de Catalunya 
Eudald Aymerich Jou 
info@monmar.net 
685 506 531

mailto:info@monmar.net

