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Perucho

Apreciava l’amic Perucho, home de passi-
ons estrambòtiques, per aquesta raó i pel 
fet d’haver estat amic dels meus progeni-

tors, dels quals era veí. A casa seva hi viu enca-
ra la seva vídua, que té cura de la magnífica 
col·lecció de llibres del seu home. 

Joan Perucho va reunir la seva col·lecció al 
llarg de molts anys, com tots els bibliòfils, visi-
tant sovint els llibreters que coneixia arreu: de 
París, de Londres, de Nova York i, per descomp-
tat, de Barcelona, quan n’hi havia força. Ara no-
més en queden mitja dotzena, al carrer de la Pa-
lla, a Banys Nous, al carrer de la Canuda i a Bo-
naventura Carles Aribau. D’altres han abando-
nat la botiga i ara venen per internet des d’un 
magatzem, en zones de lloguers de menys preu 
que al centre de la ciutat. 

L’amic Perucho era molt hàbil en el procedi-
ment d’adquirir llibres. Un dia que estava recor-
rent els famosos bouquinistes de la riba del Sena, 
a París, va veure que un venedor –perquè aquests 
no són exactament llibreters, i han comprat bi-
blioteques de difunts que han deixat vídues amb 
pocs recursos– tenia la primera edició, comple-
ta, de l’Encyclopédie de Diderot i D’Alembert: 
una pila de volums, inclosos els cinc últims, amb 
tots els gravats, tan prestigiosos. 

Al venedor va dir-li el que escau en tals avi-
nenteses: que el relligat estava en males condi-
cions, que les cobertes i les cantonades feien pe-
na, que el paper presentava taques d’òxid i re-
correguts del corc... El venedor, que devia tenir 
pressa per guanyar uns calerons, li va preguntar 
el que també escau: “¿Què me’n doneu?” Lla-
vors van començar a baratar, cosa que sempre 

cal fer quan es compra un llibre antic, perquè els 
llibreters els compren a preu de palla, però sem-
pre volen vendre’ls a preu d’or. Al final, l’amic 
Perucho es va endur l’Encyclopédie per un preu 
ridícul, si es compara amb el preu que ja solia te-
nir cap a aquell temps. Avui, no baixa dels 
90.000 euros. 

Un altre dia, a Oxford, es va enfilar en una es-
cala per veure el contingut dels prestatges més 
inabastables d’una botiga de llibre vell, i va tro-
bar-hi la veritable primeríssima edició del 
Pickwick, de Dickens: la que va resultar de 
col·leccionar els fascicles de la revista en què es 
va publicar mensualment entre el 1836 i el 1837, 
abans que s’estampés com a llibre. El va agafar, 
va davallar de les altures poc o mai visitades, el 
va tirar amb negligència sobre el taulell del lli-
breter, i aquell home, que tampoc sabia el que 
tenia, li va dir que li costaria cent lliures ester-
lines: una altra ridiculesa. Perucho se’l va mi-
rar seriosament i li va dir: “Mestre, ja fa molts 
anys que ens coneixem. Deixem-ho en cinquan-
ta”. I això és el que va pagar. Avui no es ven per 
menys de 25.000 euros. Ah!, mestre Perucho, 
quantes coses s’aprenien de vós!✒

WIKIPEDIA

La meravella de l’amor 
reeixit 

La felicitat sí que 
existeix, i Anna Murià 
la va trobar 
“Estimada Anna, m’has fet molta 
falta i encara me’n faràs més –escri-
via Mercè Rodoreda a Anna Murià 
el 5 d’abril del 1940, des de Roissy-
en-Brie, a prop de París, on havien 
conviscut i s’havien fet amigues–. 
Abans, si no era feliç, em consolava 
pensant que verament la felicitat no 
existia. Avui, que em considero 
menys feliç que mai, no tinc ni 
aquell consol. Perquè existeix, An-
na, ha existit uns quants mesos...”. 

La resposta d’Anna Murià des de 
Ciudad Trujillo, República Domini-
cana (se n’hi va anar amb Agustí 
Bartra), el 30 de maig del 1940: “¡És 
clar que existeix la felicitat! Jo bé 
l’he trobada. M’ha costat, però, i en-
cara em sembla un somni. [...] Totes 
les meravelles del món no valen la 
meravella de l’amor reeixit. Prou ho 
saben els que ploren perquè no els 
reïx... ¿Oi que em dónes la raó? ¿Oi 
que comprens el «què hi foto entre 
els negres»? Ni hem renyit, ni renyi-
rem. Cada dia estem més units. Sí 
que té mal geniot, aquest home, so-
bretot el treu de polleguera el meu 
costum de fer tard a tot arreu; però 
el dia que crida, em revenjo l’ende-
mà tornant a fer tard”. Malgrat el 
mal geni d’un i la impuntualitat de 
l’altra, Agustí Bartra i Anna Murià 
van ser inseparables. 

EVA 
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Un exili de trenta anys 
amb llums i ombres 
com la vida mateixa 
 
Rellegeixo les Cartes a l’Anna Murià 
1939-1956, de Mercè Rodoreda, pu-
blicades per Edicions de l’Eixample 
el 1992. Anteriorment les havia pu-
blicat La Sal. No creen ni la meitat 
d’addicció que les Cartes completes 
entre Mercè Rodoreda i Joan Sales, 
però són la mar d’interessants per 
acabar de confegir un retrat des de 
tots els angles de l’autora de La pla-
ça del Diamant. De les cartes escri-
tes per l’Anna només se’n va conser-
var una, que havia estat retornada 
a la remitent: Rodoreda no la va re-
bre mai perquè va fugir de París 
quan hi van entrar els alemanys. 

Anna Murià va néixer el 21 de 
maig del 1904, avui fa 112 anys. Du-
rant la Guerra Civil va ser secretària 
de la Institució de les Lletres Cata-
lanes. Acabada la guerra es va exili-
ar a França (on va conèixer Mercè 
Rodoreda i Agustí Bartra, entre al-
tres escriptors) i després, amb Bar-
tra, a la República Dominicana, Cu-
ba i Mèxic, on van viure trenta anys 
llargs. “A l’exili ens van passar coses 
bones i dolentes, com sempre a la vi-
da –em va explicar Anna Murià a ca-
sa seva, a Terrassa, a principis del 
1992–. Vam pujar els fills i vam anar 
escrivint, mentre traduíem de tot 
per tirar endavant. Però jo allà era 
sobretot la dona de Bartra”. 

¿Tenia dret a revelar 
confidències íntimes 
de Mercè Rodoreda? 
 
L’escriptora, traductora i periodis-
ta es va plantejar la legitimitat de di-
vulgar les confidències que li havia 
fet de viva veu l’amiga Mercè, així 
com de publicar-ne les cartes. Quan 
es preguntava si havia obrat bé ac-
cedint a revelar certs secrets –com 
ara l’amor entre Rodoreda i Andreu 
Nin–, Anna Murià es descarregava 
la consciència emparant-se en les 
següents paraules del crític Joan 
Triadú: “És propi que la intimitat de 
l’escriptor –gairebé sempre relati-
va, però, tractant-se justament d’un 
escriptor– hagi d’ésser respectada 
tant en vida com, segons les seves 
disposicions, en la posteritat. Però 
l’obra de l’escriptor és un patrimo-
ni col·lectiu i amb ella ho són els 
seus records escrits i tot allò que 
pertany al context històric i a la se-
va memòria”. Els records de Murià 
formaven part d’aquest context. 

En el pròleg de Cartes a l’Anna 
Murià, la mateixa Anna Murià es-
criu: “Rodoreda mai no va prohibir 
que es parlés de les seves qüestions 
íntimes ni que s’intentés esbrinar-
les, no va deixar cap disposició que 
s’hi referís, simplement es va negar 
a parlar-ne, no va admetre pregun-
tes sobre elles. En mi no hi ha, 
doncs, transgressió de la seva volun-
tat... No del tot”.✒
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Avui fa 112 anys que va néixer l’escriptora, traductora i periodista 
Anna Murià (1904-2002)


