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

Anna Maria Robert, retirada
de la vida professional, aficio-
nada al llibre infantil il·lus-
trat, és qui ha explicat millor
la impossibilitat de llegir-ho
tot: “Això de la bibliofília és
com els discos: hi ha algun
llibre que el tornes a mirar 25
vegades, molts els gaudeixes
quan els compres i després es
queden arraconats i en mires
els lloms quan passes davant
de la biblioteca, i altres els vas
rellegint”.

Però hi ha exemplars que
Plana sí que llegeix: “Veus?, ai-
xò ho llegeixo. Amb això puc
aprendre”, explica amb el nú-
mero d’una revista modernista
a les mans. “Amb un Quixot,
què puc aprendre?”

Plana es va aficionar a col-
leccionar llibres un dia en què
va veure com havia de mal-
vendre un lot. “Venia llibres i
veia que me’n pagaven molt
poc i vaig decidir aficio-
nar-m’hi”.

No té clar, però, si és un bi-
bliòman [algú que arreplega
llibres perquè sí] o un bibliòfil.
Prefereix seguir obrint llibres.
Potser així apareixerà la res-
posta. El que apareix, però, és
la sorpresa. Sí, de cop i volta es
fa present el valor del llibre
ben fet. Plana treu d’un racó,
entremig d’objectes d’anti-
quari, una edició d’El circo y sus
figuras, de Sebastià Gasch, amb
reproduccions de gravats de
Grau Sala en blanc i negre. I
tot seguit, treu una altra edi-
ció del mateix llibre, on els
gravats són els originals, no
pas reproduïts. En aquest se-
gon exemplar, els gravats són
en color, han estat enganxats
manualment a cada pàgina i
tenen un paper de ceba al da-
vant, per protegir-los; el text
està imprès sobre paper de fil;
els marges són més amples
que en el primer. “Aquesta és
la diferència entre un bibliò-
man i un bibliòfil”, que diria
Pelegrí Haro.

INVERTIR ELS PAPERS
Plana juga amb un avantatge:
té més possibilitats que ningú
de trobar llibres selectes, per-
què l’ofici el porta a entrar a
cases particulars i pagar 50
pel que val 100 en comptes de
50 pel que val 20.

A Estruga, anar a les llibre-
ries directament és el que li fa
més goig i allò amb què va
començar. Després va com-
prar per catàleg i en subhas-
tes, però no directament sinó
per telèfon o correspondència.
Avui creu que Internet serà el
gran sistema de venda de lli-
bre de vell del futur.

Xavier Trias de Bes explica:
“Durant molts anys he com-
prat llibres com un caçador,
amb el perdiguer i l’escopeta a
la mà, és a dir, a peu, perquè
aquesta és la forma més di-
vertida de comprar llibres: re-
menar, preguntar, tornar-hi al
cap d’un temps. Però amb el
temps, això cada vegada es fa
més difícil i inexorablement
hem de caure en els catàlegs,
en alguna subhasta o altra i en
Internet”.

Pelegrí Haro indica que al

llibreter de vell com ell Inter-
net no el perjudica, al contra-
ri, l’ajuda. “Durant molts anys
hem fet catàlegs i continuem
fent catàlegs que enviem als
nostres clients, tant si són
d’aquí com de l’estranger.
Evidentment, a partir del mo-
ment en què vam introduir
com a eina de treball l’ordi-
nador i Internet, els nostres
catàlegs es poden trobar a la
xarxa, cosa que ens facilita la
feina i que fa que nous clients,
que de vegades són lluny, els
tinguem molt a prop”.

COMPRA INDIVIDUAL
Joan Serra encara no edita ca-
tàlegs ni s’ha connectat a In-
ternet. De moment en té prou
donant-se a conèixer als cli-
ents del mercat de Sant Anto-
ni. Allà reparteix targetes a
qui l’hi demana, perquè des-
prés el puguin visitar a la seva
botiga, petiteta i ordenada,
del 42 del carrer de la Gleva de
Barcelona. Una botiga que fins
fa un parell d’anys tenia al
carrer Riera Baixa i que té el
mateix to que el de la seva
parada a la fira. Aquí el bibli-
òfil podrà mirar sense em-

pentes els llibres que vulgui.
A la botiga, Serra té els ma-

nuals que fa servir com a re-
ferència, que són l’eina del
llibreter de vell. En els manu-
als, hi ha totes les edicions de
cada llibre, ordenades alfabè-
ticament. Mentre en repassa
un, entra un xicot. Però
aquesta vegada no hi ha com-
plicitat entre ell i el llibreter,
que no el coneix i no li té re-
servat cap paquet. El noi es li-
mita a demanar un llibre i
quant val, s’ho rumia uns se-
gons i marxa sense comprar.

“No sempre es ven”, co-
menta en to de fair play Serra.
De fet, si ha traslladat la boti-
ga a prop del capdamunt del
carrer Balmes de Barcelona, és
perquè el seu lema és: “Per
vendre, en companyia; per
comprar, tot sol”, i creu que
en aquest zona de la ciutat hi
ha amagades bones bibliote-
ques. “El llibre no té per què
ser car. Hi ha llibres de dos,
tres, quatre, cinc mil pessetes
–assegura, per reconèixer tot
seguit– No són realment lli-
bres de bibliòfil. S’ha de tenir
en compte que aquests estan
fets amb un paper especial,

amb una tirada especial i no
poden ser de preu baix”.

“Segur que si l’exemplar és
mediocre sempre acabarà sent
car”, comenta Xavier Trias de
Bes, que continua explicant
que un llibre és car sempre
que surt inflat de preu. I és
que sempre hi ha oportunistes
que exploten la passió irrefle-
xiva de més d’un col·leccio-
nista. En aquests casos, el més
higiènic és no comprar, si no es
vol: “Això és fer el passerell i
ajudar a pertorbar els preus”.
Ara bé, “no hi ha duros a
quatre pessetes”, en llibres
d’alta bibliofília.

“Com sempre, hi ha coses
molt cares i molt barates i no
necessàriament has d’anar a
col·leccionar incunables
–concreta Anna Maria Ro-
bert–. Al principi tens un
pressupost relatiu. Trobes dos
llibres seguits que buscaves i,
després, estàs sis mesos sense
comprar-ne cap”.

A Robert no el molesta par-
lar dels diners que es gasta en
llibres. Però passa que no ho
sap. En principi, la quantitat
no passa de les 25.000 pesse-
tes, tot i que reconeix que té

algun exemplar que li ha
costat 150.000. En va trobar
un de Lola Anglada pel qual
va pagar gairebé 100.000 pes-
setes. “Si tinc els diners m’ho
compro i si no, no ho com-
pro”. I un cop ha pagat, s’o-
blida del preu.

A la sala de subhastes de
Pelegrí Haro, pot canviar de
propietari material selecte de
sis zeros. En un dels catàlegs
de la sala, s’hi pot llegir:
“Salvat Papasseit, Joan, Gorki-
ano; importantísimo conjunto de
correspondencia completamente
inédita [...] Salida: 2.000.000 de
pesetas”. Però tampoc és fre-
qüent i també hi ha llibres de
2.000 pessetes que fan abai-
xar el martell de la subhasta.

TEMPTACIÓ I SENY
Casanova conclou que un pot
tenir una gran afició i no te-
nir un duro, però, tot i això,
ser un gran bibliòfil. “Cada
vegada que m’he fet el pro-
pòsit, després de gastar-me
un dineral, que mai més em
compraré un llibre, doncs
mira, als tres minuts ja el tens
davant i si no el compres re-
bentes”, confessava el xicot al
mercat de Sant Antoni, a
canvi d’un tallat. Allà també
reconeixia que la seva família
s’enfada cada cop que li des-
cobreixen una nova adquisi-
ció, perquè “sempre tenen al-
guna idea millor per gastar
els diners que comprar lli-
bres”. I recordava que és fre-
qüent que els marits no ex-
pliquin a les “seves senyores”
quant ha costat el llibre. “Al
final, aquestes aficions de ve-
gades estan barallades amb el
sentit comú, i per què has de
donar explicacions, si a últi-
ma hora tampoc passa res?”

Finalment ens quedem
amb el dubte de si tot plegat
és una bona inversió. “Al
marge del seu aspecte cultu-
ral, la bibliofília, com tot
col·leccionisme, es una in-
versió segura. El temps juga a
favor del llibre”, explica Trias
de Bes. La col·lecció es fa amb
els anys i panys i no es per
jugar-hi, ni per vendre-la.

“Els llibres, com qualsevol
objecte rar i preuat, són ob-
jectes d’inversió –indica Ha-
ro i, tot seguit, matisa–. Ara
bé, el llibre no el podem
comprar com un objecte
d’inversió; l’hem de comprar
perquè ens agrada, perquè el
cor ens ho demana o perquè
és una peça que ens fa com-
panyia. Quan tenim una bo-
na biblioteca, una bona col-
lecció, al llarg dels anys nos-
altres mateixos o la nostra
família s’adona que és una
bona inversió, però no és una
inversió com ho pot ser la
borsa”.

“No conec cap bibliòfil, i
en conec uns quants, que ho
tingui [la bibliofília] com una
forma d’invertir. En termes
estrictament econòmics, no
crec que sigui cap inversió”,
opina Ignaci de Delàs. Ales-
hores... Aleshores només
queda la conclusió de Casa-
nova: “Són una inversió de
relax o de coneixement”. I el
fetitxisme?


