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LLIBRERIES I SANT JORDI
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Guillem Terribas
Llibreria 22
■ La festa del llibre de Sant
Jordi és espontània, no està
muntada per ningú. “És campi
qui pugui”, indica Guillem
Terribas (Salt, 1951), gerent de
la Llibreria 22, situada al carrer
Hortes 22 de Girona, que afegeix: “Sí que hi ha una moguda
molt bèstia, molt. No és normal tenir aquestes piles de llibres als mostradors. I aquí davant tenim un magatzem que
està que vessa”.
Molta feina, però Terribas es
mostra franc. “Ningú ens obliga a fer-ho”. Es remenen calés.
“El dia de Sant Jordi és factura
igual que un mes normal. És el
tretzè mes. Si no valgués la
pena, no ho faríem. El que
passa és que, com que Sant
Jordi ja és una tradició molt
arrelada que surt d’allò que jo
dic el poble, no per imposició,
arriba un moment en què, de
la mateixa manera que un dilluns ets un pobre desgraciat si
no saps què ha fet el Barça,
l’endemà de Sant Jordi, ets un
desvalgut si no dius el llibre
que t’han regalat”.
Mentre xerro amb Terribas,
entra Matthew Tree en persona. Terribas em demana si sé
qui és. Supero l’examen sorpresa i Terribas em premia
presentant-me Tree. Li faig una
pregunta idiota. Tree riu en
català. Tree li explica una
anècdota: ahir a la nit unes
noies van deixar-lo penjat en
un bar on les havia convidat a
fer l’última copa, després de
robar-li un llibre...
Quan Terribas intenta tornar a enganxar el cul a la cadira, un noi s’acosta a la caixa,
amb quatre llibres! Faig que se
n’adoni. Mentre el llibreter
torna al taulell, aprofito per
mirar els títols dels llibres que
hi ha darrere meu. Són títols
de cinema, dels quals la llibreria té un fons important. Però
si s’ha de dir en què està especialitzada la Llibreria 22, que fa
22 anys que es va muntar,
aleshores val més ampliar-ho a
humanitats en general.
Terribas recorda que el Dia
Mundial del Llibre hi ha molta
gent que s’autoedita el llibre i
va al llibreter pensant que per
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Imma Bellafont, de la llibreria La Tralla

Sant Jordi es vendrà. “L’agafes i
el fots en un racó, perquè ja no
t’hi cap”.
Miquel Aulina
Drac, Llibres, Jocs
■ El dia de Sant Jordi, Miquel
Aulina (Olot, 1939) munta una
parada a la plaça del firal d’Olot, davant la seva llibreria
Drac. Hi col·loca les novetats,
publicacions infantils i aquells
llibres locals que ha tingut la
precaució d’encarregar a les
editorials. Tot en català. Si algú
vol un llibre en castellà, haurà
d’entrar a la seva llibreria, situada els baixos de l’edifici de
la família, en què els seus pares
havien portat un bar.
Aulina va muntar la llibreria
amb un company a mitjans
anys 70, quan recorda que es
van obrir moltes llibreries arreu de Catalunya.“Va ser inten-
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tar guanyar-nos la vida amb
una cosa que ens agradés”, diu
el llibreter. “Vam obrir amb 62,
que ja existia, i amb llibres
clandestins que fèiem venir de
París, per a la gent que tenia la
nostra confiança. Practicàvem
l’antifranquisme”.
L’edifici de la llibreria d’Aulina, a més de ser modernista,
estava i està molt ben situat:
entre la sortida de l’església i la
plaça del firal d’Olot (passeig
Blay, número 61), amb entrada
i sortida per les dues bandes. El
diumenge, missa; i el dilluns,
mercat de la fruita. El llibreter
recorda que per totes dues
portes havien tingut entrades
de la Guàrdia Civil, que havia
segrestat alguna de les revistes
d’aquell moment. Però continuaven. “Era a finals del franquisme, quan tothom estava
força animat i t’arriscaves una
mica”. En aquella època, Aulina havia fet aparadors homenatjant les llibreries cremades
a Barcelona, amb llibres cremats que els havien subministrat, per fer vibrar una mica la
gent. Avui dia, s’ha entrat en
una cosa més rutinària. “Ens
hem fet grans”, riu, sense perdre el to educat el llibreter, per
a qui Sant Jordi i els seus voltants representen un 20 per
cent de les vendes de tot l’any.
Aquests dies també augmenta el nombre de presentacions i col·labora en les que
organitzen algunes entitats
culturals d’Olot: els subministra els exemplars que s’espera
que puguin firmar els autors.
Recorda que, recentment, Pilar
Rahola va venir a presentar el
seu llibre. Fins i tot Baltasar
Porcel s’ha deixat caure per la
ciutat, en aquests dies d’eufòria llibretera.

