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«L'analfabeta que va salvar un
país», llibre més venut aquest Sant
Jordi
'La frontera invisible' de Kilian Jornet, primer en no ficció en català
El bon temps ha permès un Sant Jordi ple de bones sensacions Foto: Monmar Comunicació

"L'analfabeta que va salvar un país" de Jonas Jonasson ha fet bones les prediccions i ha
esdevingut el llibre més venut en ficció en català aquest Sant Jordi, segons les dades difoses pel
Gremi de Llibreters, que recullen una mostra representativa feta entre les llibreries agremiades
fins a les 5 de la tarda a més de tenir en compte la informació fins al dia anterior recollida per
Libridata. 'La frontera invisible' de Kilian Jornet ha estat el llibre més venut de no ficció en català.
Segons aquestes dades, els llibres més venuts s'han repartit de la següent manera:
Ficció en català

1- 'L'analfabeta que va salvar un país' (La Campana), de Jonas Jonasson
2- 'Desig de xocolata' (Proa), de Care Santos
3- 'L'altra' (La Magrana), de Marta Rojals
4- 'Eufòria' (Proa), de Xavier Bosch
5- 'El primer heroi' (Ediciones B), de Martí Gironell

No ficció en català

1- 'La frontera invisible' (Ara Llibres), de Kilian Jornet
2- 'Si Beethoven pogués escoltar-me? (Ara Llibres), de Ramon Gener
3- 'Cuina amb Joan Roca' (Planeta), de Joan Roca Fontané
4- 'Com ser un bon català' (Columna), de Quim Morales
5- '9N 2014' (Ediciones B), de Jaume Barberà

Ficció en castellà

1- 'Las tres bodas de Manolita' (Tusquets), d'Almudena Grandes
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2- 'La analfabeta que era un genio de los números' (Salamandra), de Jonas Jonasson
3- 'El juego de Ripper' (Plaza&Janés), de Isabel Allende
4- 'Amor contra Roma' (Ediciones B), de Víctor Amela
5- 'Dispara yo ya estoy muerto' (Plaza&Janés) de Julia Navarro

No ficció en castellà

1- 'La gran desmemoria' (Planeta), de Pilar Urbano
2- 'Yo fui a EGB' (Plaza&Janés), de Javier Ikaz/Jorge Díaz
3- 'Cocina fácil de los grandes chefs' (RBA), de diversos autores
4- 'La jungla de los listos' (Espasa), de Miguel Ángel Revilla
5- 'Después de despedirme. Pepe Rubianes inédito' (Alrevés), de Pepe Rubianes

Llibres infantils i juvenils en català

1- 'La meva primera Història de Catalunya' (La Galera), de Toni Soler
2- 'Un Sant Jordi de bigotis' (Estrella Polar), de Gerónimo Stilton
3- 'Sant Jordi i el drac' (La Galera), d'Anna Canyelles
4- 'La llegenda de Sant Jordi' (Estrella Polar), de diversos autors
5- 'Els acudits més extraràtics' (Estrella Polar), de Gerónimo Stilton

Llibres infantils i juvenils en castellà

1- 'Divergente' (Molino), de Verónica Roth
2- 'Sinsajo' (Molino, de Suzanne Collins
3- 'Insurgente' (Molino), de Verónica Roth
4- 'Leal' (Molino), de Verónica Roth
5- 'Mundial 2014' (Ediciones B), de Francisco Ibáñez
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