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Plantant cara
als gegants

Si voleu ajudar les llibreries del

vostre entorn a protegir-se de

l’impacte de les grans plataformes

internacionals de venda online,

podeu recórrer a projectes com

Bookshop, que es va presentar fa

poques setmanes, i que ja té prop

de 200 llibreries del territori espa-

nyol adherides (• Bookshop.org).

També podeu comprar a través

de Todos tus Libros, el buscador

de la Confederación Española de

Gremios y Asociaciones de Librerías

(CEGAL), que, des de fa uns mesos,

s’ha convertit també en plataforma

de vendes (• Todostuslibros.com).

I, si voleu més alternatives, a

banda de les botigues online de

les llibreries, podeu recórrer a

Libelista, una xarxa de llibreries in-

dependents que, unides, ofereixen

un servei de venda digital en plena

expansió (•• Libelista.com).

A dalt, la llibreria
Finestres acaba

d’obrir les portes,
al carrer de la

Diputació. FOTO:
FABIAN TALKING

tura, entre el 2020 i el 2021, d’una
quinzena de noves llibreries a
Catalunya ha estat un fenomen
sorprenent. “Eren projectes cuinats
d’abans, que la covid va obligar a
ajornar”, afirmaMarín, i avança que
encara en queden quatre per arri-
bar. A Barcelona, trobem laByron,
un projecte de llibreria-cafeteria,
impulsat per l’editorial Huygens, que
va començar l’aventura al novem-
bre, al barri de Sant Antoni. Unmes
abans, a la Barceloneta, obria portes
la Fahrenheit 451 –on hi havia hagut
la llibreria Negra y Criminal–, amb
voluntat de ser una llibreria genera-
lista de barri, especialitzada també
en llibres d’editorials independents.
Al desembre, la llibreria cooperativa
Espai Llavors s’instal·lava al barri de
Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat.
L’obertura més recent és la de la

llibreria Finestres, fa poc més d’una
setmana, al carrer de la Diputació. Un
projecte que té com a responsables
Àurea Perelló i Mireya Valencia, entre
altres col·laboradors, i que ha comen-
çat fort, presentant els guanyadors de
la primera edició del seu Premi Fines-
tres de Narrativa, en català i castellà,
que ha destacat les obresTsunami,
d’Albert Pijuan (Angle), i Lasmales,
de Camila Sosa (Tusquets). Dues
recomanacions de ficció per tenir en

radors de cava del Penedès, Alella i
Tarragona que oferiran presentacions
de llibres amb una trentena d’escrip-
tors, comEva Baltasar iNajat El
Hachmi, i tastos de caves.
Tampoc no us oblideu del pa de

Sant Jordi, que combina pa de nous
amb formatge i sobrassada. Una re-
cepta que l’any 1988 va idear el forner
Eduard Crespo, de la barcelonina
Fleca Balmes, i que ja s’ha conver-
tit en una tradició més d’aquesta
diada. Trobareu elMillor Pa de Sant
Jordi de Catalunya 2021 al Forn del
Passeig, al barri de Sant Andreu.
Els altres premiats: el Forn Sistarè
(Reus) i el FornMistral (Barcelona).

NOVES LLIBRERIES I NOUS TÍTOLS

En temps de pandèmia, en què han
tancat tants establiments, l’ober-

compte, igual que els debuts literaris
d’Irene Pujadas iLaiaViñas, gua-
nyadores ex aequo del Premi Docu-
menta 2020, amb Els desperfectes i Les
closques, respectivament, que publica
L’Altra Editorial. Pareu atenció també
a la punyentEl Evangelio, d’Elisa Vic-
toria (Blackie Books), sobre educació
i col·legis demonges;Hamnet, de la
irlandesaMaggie O’Farrel (Libros del
Asteroide), guanyadora delWomen’s
Prize of Fiction, o Sira, la darrera no-
vetat de la supervendesMaría Dueñas
(Planeta). Pol Guasch,Maria Barbal,
Jaume Cabré, Kiko Amat, Javier
Marías i EduardoMendoza també
destacaran, aquesta diada.
I, si encara no els heu llegit, no

deixeu passar grans èxits de no ficció
com el Fill del xofer, de Jordi Amat
(Edicions 62), Els pijos, deMarc
Giró (Univers), o Ikigai, de Francesc
Miralles i Héctor García (Ediciones
Urano), que enguany es pot adqui-
rir conjuntament amb el vi blanc
Ikigall, de Gallina de Piel, inspirat en
aquest concepte japonès. Lesmillors
recomanacions, però, demaneu-les,
com sempre, als vostres llibreters.

L’ACTIVITAT SANT JORDI
ALS CELLERS OBRIRÀ LES
PORTES DE VINT-I-SIS CELLERS
ELABORADORS DE CAVA DEL
PENEDÈS, ALELLA I TARRAGONA


