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L L I B R E S R A R S I B E N F E T S

El fetitxisme
del bibliòfil

J O R D I M A R L E T

Com a lector, el bibliòfil

afirma que el text és el que

compta i que la segona edició

és millor que la primera

perquè ha estat corregida.

Com a col·leccionista, el

bibliòfil assegura: “Calla,

calla, aquests errors de la

primera edició són els que

donen valor al llibre”. Amb

tot, la bibliofília no està

reservada als pusil·lànimes

El bibliòfil que
predomina a
Catalunya és
aquell que té
paciència per
trobar el llibre
que busca

L
a vessant col·leccionis-
ta del bibliòfil és im-
placable amb la seva
vessant de lector: “Ca-
lla i ensuma el paper

de fil amb què ha estat imprès
el text”, li recrimina. “Gaudeix
del cos de lletra gran i l’interli-
neat ample del text, i dels
marges amples. Acaricia el llom
de cuir, observa la relligadura
feta a consciència i oblida’t del
text introductori, que l’autor
no va creure necessari, com
pots molt ben observar en la
primera edició”. La seva vessant
de lector acota el cap i, d’ama-
gat, llegeix, i és així com acaba
sent un erudit en el tema. Amb
els anys, però, en veurà de tots
colors.

En aquest reportatge es per-
segueix l’essència del bibliòfil,
que és buscar, col·leccionar...
exhibir?

“M’estimo més descobrir,
gaudir, compartir –interromp
amablement i educadament
Ignasi de Delàs, directiu de Tu-
risme de Barcelona–. L’essència
és allò que hi ha més intangi-
ble. Les sensacions que un ex-
perimenta quan té a les mans
un llibre són moltes i diverses:
novetat, olors, tacte”.

Buscar/descobrir, col·leccio-
nar/gaudir, exhibir/compartir.
De Delàs és algú que va molt bé
per començar amb prudència.
L’home va arribar a la bibliofí-
lia per “un procés molt natu-
ral”, lligat a la seva infantesa i
joventut “en un entorn familiar
propici”. Des d’aleshores, els
seus centres d’interès no han
canviat substancialment i con-
tinuen sent tot el que està re-
lacionat amb la història de la
seva família en general i d’al-
guns avantpassats seus o de la
seva dona, més o menys il·lus-
tres. També és prudent Pelegrí
Haro, que porta 25 anys en el
món del llibre de vell, amb lli-
breria pròpia a la Rambla de
Barcelona, una casa de subhas-
tes en el 278 del carrer Consell
de Cent i amb presència a Ma-
drid. Haro recorda que de bi-
bliòfils n’hi ha de moltes me-
nes, malgrat que el que predo-
mina més a Catalunya és la
persona que té paciència per
trobar el llibre que vol sense
arribar a pagar-ne un preu
exagerat.

MERCAT DE SANT ANTONI
Cal, doncs, començar a buscar
seriosament més perfils. Un
tercer –perquè Haro té la seva
biblioteca selecte– es passeja
un diumenge al matí –amb
paciència o per omplir l’avorri-
ment d’abans de l’hora del ver-
mut– per la fira dominical de
llibres del mercat de Sant An-
toni de Barcelona. El xicot po-
dria jugar en la selecció sub-40,
és advocat, es diu Josep Casa-
nova i s’ha especialitzat en lli-
bres il·lustrats per certs artistes
o impresos per particulars. Ha
volgut quedar per a l’entrevista
aquí, a Sant Antoni, perquè li
sembla que és un bon lloc per
ensumar el llibre i tocar-lo.
Passeja segur, mira on ha de
mirar (no deixa caure la vista
sobre els còmics i pel·lícules
porno que han enviat al record
l’antic ambient d’aquesta fira),

toca l’imprescindible.
“Com s’aprèn això de ser bi-

bliòfil? –riu–. Jo no he anat a
cap acadèmia de bibliòfils. Su-
poso que s’aprèn amb el temps,
a base de veure molts llibres i
molts llibreters i estar amb
gent que en sap més. D’aquesta
manera, s’acaba per començar
a distingir els exemplars bons”.

Amb Casanova un aprèn que
els lloms de color terra no te-
nen per què excitar tots els bi-
bliòfils. “Hi pot haver una per-
sona que no vulgui res de se-
gona mà i tingui llibres con-
temporanis magnífics”. Llibres
nous, llibres vells, tant se val,
mentre acabin per satisfer l’a-
fany de l’amant del llibre. Ell no
trobarà res avui, potser perquè
tampoc està per la feina i potser
perquè aquí s’hi ha de venir a
primera hora. No a l’hora de
demanar la primera cervesa del
dia. I unes olives. Casanova
prefereix un tallat i quan se
l’acaba desapareix. És substituït
pel bibliòfil número quatre i tot
seguit el cinquè.

El quart es diu Joan Serra i té
una parada situada enmig d’al-
tres desenes de parades sota el
porxo de Sant Antoni (però, tot
llibreter de vell és bibliòfil?). El
color que predomina en la seva
parada és el del pergamí, l’ocre,
una gamma àmplia de marrons
i terres. Només exhibeix uns
quants llibres de tapa brillant, i
demà aniran venuts a l’engròs.
Així que paga la pena fer una
ullada a la seva parada.

Li pregunto què faria si un
passavolant descobreix a la seva
parada un llibre rar que ell sap
que li falta a la col·lecció d’un

bibliòfil de debò. “Home!”, se
sorprèn Serra, mentre se li es-
capa pels ulls l’experiència de
20 anys en el negoci. Aleshores
arriba el cinquè bibliòfil, un
individu que saluda Serra amb
familiaritat. Tot seguit, Serra li
ensenya el contingut d’una
bossa que fins ara tenia ama-
gada sota la parada i l’home
tria amb agilitat. Aparta tres
llibres, que compra. Després es
deixa engolir de nou per la
multitud que omple la fira
aquest matí. I un descobreix el
que ja sap: que és un neòfit en
això de la bibliofília. Vendre al
comprador equivocat els llibres
interessants de debò, no deu
passar mai.

Aprendre amb el temps, ani-
mava Casanova. Jordi Estruga,
directiu d’una empresa farma-
cèutica, encara recorda que en
un dels seus viatges a Buenos
Aires per motius de feina va
adquirir el primer llibre, Histo-
ria del Rey Don Juan, editat el
1590. Era el 1974-75 i va co-
mençar la seva biblioteca de
llibre antic amb l’objectiu de

continuar la seva col·lecció de
llibres menys antics dedicada a
l’estudi de la història de la Co-
rona d’Aragó. Aquell llibre,
juntament amb l’incunable
imprès a Barcelona el 1490 Pri-
mera gramática de Nebrija i un
atlas holandès de 1612, és un
dels tres llibres que més aprecia
Estruga que, una vegada superat
el tema de la història, s’ha in-
teressat per altres aspectes de la
bibliofília, com ara la cartogra-
fia. També li agrada l’art i és per
això que va començar a com-
prar llibres amb il·lustracions o
temes que li agradaven molt.
Últimament busca especial-
ment llibres il·lustrats per xilò-
grafs contemporanis, d’acord
amb el que ja ha apuntat Casa-
nova segons el què la bibliofília
no té per què estar associada al
llibre antic.

Estruga és des del 1997 pre-
sident de l’Associació de Bibliò-
fils de Barcelona, que va ser
fundada el 1947. Es reuneix ca-
da mes en junta al Cercle del
Liceu i té membres com ara
l’historiador Martí de Riquer,
l’escriptor Joan Perucho i l’e-
giptòleg Jordi Clos. L’associació,
que edita llibres en edicions li-
mitades, prepara pel setembre
de l’any que ve a Barcelona el
XXI Congrés Internacional d’E-
ditors i organitza visites guia-
des a biblioteques i arxius.
Aprendre en companyia, per-
què això de la bibliofília no té
per què ser un ofici solitari.

També, aprendre a partir de
la lectura. “La bibliofília co-
mença amb l’afició per la lec-
tura”, indica Xavier Trias de
Bes, vicesecretari de l’Associació
de Bibliòfils que presideix Es-
truga. Trias de Bes va començar
col·leccionant llibres de caça al
voltant de l’any 1960 i ho ha
continuat fent. Avui dia, el cor-
pus de la seva biblioteca es la
literatura venatòria, tot i que hi
ha altres interessos que el mo-
tiven; per exemple, les mono-
grafies de pobles de Catalunya:
“Un tema molt atractiu que
compta amb molts col·leccio-
nistes”. Com a economista que
és, també li interessa l’econo-
mia dels segles XVIII i XIX. Si hi
ha un llibre curiós que tracti
d’alguna altra cosa, també el
compra, amb precaució, això sí,
perquè no es tracta d’entrar
qualsevol cosa a casa. “Una bi-
blioteca pot dir moltes coses,
n’emana un fluid especial que
determina el caràcter de tota
una casa, i és la perllongació de
la personalitat del seu propie-
tari”, explica Trias de Bes, i cita
Marañón: “La librería de un hom-
bre es también su retrato”. Viure

entre els seus llibres forma part
de la “circumstància espiritual”
d’aquest bibliòfil, que calcula
que té uns dos mil exemplars
–la dada és d’agrair perquè, per
modèstia o el que sigui, és difí-
cil que la confessi un bibliòfil.

MOMENT ACTUAL
Pelegrí Haro recorda que la
majoria de bibliòfils construei-
xen la seva col·lecció especialit-
zant-se en uns pocs camps pre-
cisos, i que aquests estan rela-
cionats amb el moment en què
es viu. “En general i actual-
ment, la ciència antiga i la ci-
ència moderna a què ens porta
aquella és la temàtica que va
més buscada i per la qual es
paguen més cars els llibres”,
explica Haro, que es dedica a
rebre els compradors en el seu
pis de la Rambla, pràcticament
amb hora convinguda. També
destaca com a preuats els lli-
bres de viatges, per allò que a
tothom li agrada viatjar. “Els
llibres d’aquells viatgers angle-
sos i holandesos que anaven, els
segles XVII i XVIII, a Àsia i a
Austràlia, evidentment tenen
molt d’encant i són llibres molt
buscats”. Per últim, Haro des-
taca que són molt buscats els
llibres de bibliofília pura: “Són
llibres il·lustrats amb gravats,
amb tiratges molt curts, en què
han participat artistes grava-
dors que d’alguna forma donen
al llibre un encant estrany”.

L’atractiu bibliòfil d’una obra
descansa en diversos criteris.
Els incunables i els llibres de
mitjan segle XV fins a la fi del
segle XVII han estat publicats
especialment en quantitats re-
duïdes; així, els exemplars que
en queden són molt preuats.
Els llibres rars que tenen valor
perquè tenen un defecte d’im-
pressió o d’enquadernació (co-
berta defectuosa, absència de la
pàgina amb el títol, errors ti-
pogràfics importants, etcètera)
constitueixen una categoria es-
pecial. Certs llibres corrents
adquireixen la categoria de rars
perquè han pertangut a perso-
nes cèlebres, que potser fins i
tot hi han fet anotacions i ins-
cripcions valuoses.

EL LLIBRE QUE MAI TROBES
Àngel Plana, de 32 anys, de
Sant Esteve de Palautordera
(Vallès Oriental) té una defini-
ció de llibre de bibliòfil marca-
da per la seva feina: “El llibre de
bibliòfil és el llibre molt rar,
que no és corrent, que encara
que el vulguis aconseguir no el
trobes”. La feina de Plana? An-
tiquari de mobles, pintura,
porcellana, llums, catifes, pos-
tals –en té més de 20.000–. “En
tot el que és antiguitat o bro-
canter i hi ha un duro a gua-
nyar”, confessa Plana. ¿La seva
afició bibliòfila? Els llibres d’art
i les publicacions com la revista
modernista Forma, de Santiago
Rusiñol, amb traducció paral-
lela en català i francès, o les
col·leccions de Pèl Ploma i Vell i
Nou, que té senceres. També té
13 edicions completes del Qui-
xot dels segles XVIII i XIX. En
total, potser té uns 2.000 llibres
seleccionats. “No els he comp-
tat mai, ni els he llegit tots”.


