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Ara que la llibreria té problemes que poden afectar-la greument

Homenatge a la Catalònia
a Llibreria Catalònia és
aquella que hi ha a la
ronda Sant Pere, gairebé
tocant a la plaça Catalu-
nya. I és suggerent que

gairebé hi toqui, perquè va néixer a la
mateixa plaça: al número 17, xamfrà
amb Portal de l’Àngel. Una immensa
part de la seva història –llarga, pro-
ductiva i exemplar–, tanmateix, l’ha es-
crita al número 3 de la ronda indicada,
on encara s’esforça cada dia, malgrat
els inconvenients que li han caigut al
damunt, a fer acte de presència en el
món del llibre. És una llarga tradició,
és la seva llarga tradició. Perquè la Ca-
talònia va néixer innovadora i, durant
molts anys, va fer d’autèntic cap de llan-
ça de la cultura catalana. Aquell nú-
mero 3 de la ronda Sant Pere és un lloc
rigorosament històric de la ciutat de
Barcelona, perquè, a l’entorn de la Ca-
talònia, han coincidit, al costat de la
venda diària del llibre, activitats cul-
turals de primera categoria, moltes re-
alitzades en moments d’urgències i ca-
rències sense límit.

La Catalònia va néixer el 1924 de la
mà d’Antoni López Llausàs, Manuel Bor-
ràs de Quadras i Josep Maria Cruzet i
Sanfeliu. Va ser des del primer dia una
llibreria diferent, que molt aviat va cri-
dar l’atenció del vianant amb les fili-
granes que un “home mosca”, que era
un artista de circ portuguès, feia a la
seva façana. En aquell llançament hi va
tenir un pes decisiu López Llausàs, dels
López de la Llibreria Espanyola, editors
de La Campana de Gràcia i L’Esquella de la
Torratxa. Sota la seva empenta, la Cata-
lònia es va trobar vinculada a publica-
cions com Agricultura i Ramaderia, Eco-
nomia i Finances, D’Ací i d’Allà, Imatges i El
Be Negre; a col·leccions com Biblioteca Li-
terària, Biblioteca Catalònia, Quaderns Blaus
i Biblioteca Univers, i a l’edició d’obres de-
cisives com la Història nacional de Cata-
lunya, d’Antoni Rovira i Virgili, i el Dic-
cionari general de la llengua catalana, de
Pompeu Fabra. Tot això era abans de la
maltempsada, en temps, si voleu, de
normalitat, i ja aleshores la Catalònia
era un focus cultural de primera amb
aportacions de primera.

Tot seguit, tot es va esfondrar, però la
Catalònia, malgrat que disfressada, va
continuar com sempre... fins on les cir-
cumstàncies ho feien possible. Josep M.
López Picó, al seu Dietari 1929-1959, en
una anotació del 26 de juny del 1946,
fa aquesta precisió: “Antiga Catalònia,
avui Casa del Libro”. És el que va passar:
la llibreria subsistí, però no pas el seu
nom. Això, però, no la va fer canviar i
aquell establiment de la ronda Sant Pere
que havia estat focus de catalanitat
sense persecució, va tornar a ser-ho mal-
grat prohibicions i persecucions. En
bona part, en molt bona part, la repre-
sa de les edicions catalanes va covar-se
en aquella casa: si el protagonista,
abans, havia estat López Llausàs, ara
aquesta tasca corresponia de ple a Josep
M. Cruzet, l’home de la Selecta, l’edi-
tora catalana més important fins a
l’aparició d’Edicions 62 (1962).

Tot s’hi feia, no cal dir-ho, sota el re-
cord i el signe de la Catalònia. Per això,
el 1949, amb prohibicions i persecuci-
ons que no havien minvat, se celebren
els 25 anys d’existència de la llibreria.

El 4 de maig, a la mateixa “Casa del

Libro”, lectura de poe-
sia catalana contem-
porània amb partici-
pació de Boix i Selva,
Foix, Garcés, Manent,
Perucho, Riba, Romeu,
Sagarra i Teixidor.

El 28 de maig, a can
Prats Fatjó, sopar d’ho-
menatge als tres fun-
dadors del 1924, López
Llausàs, Borràs i
Cruzet.

La llibreria, alesho-
res més que mai, esde-
vé lloc de trobada, in-
equívocament i sovint
arriscadament catala-
na, amb exposicions,
conferències i presen-
tacions, pràctica que,
atenuada als temps, és
a dir, al pes relatiu ac-
tual de la llibreria,
dura encara. Personal-
ment, recordo amb
goig, per exemple, haver-hi presentat
Quatre coses, poemari de Ramon Bech
(1984), i Poemes i cançons, de Josep Maria
Andreu (1993): casualment –casualitat
joiosa– es tracta, amb l’ordre canviat,
dels guanyadors dels dos primers pre-
mis Carles Riba de poesia de la història.

Atès el caràcter de primera avantguar-
da que tenia la llibreria, no és estrany
que s’hi celebrés la primera nit literà-
ria de Santa Llúcia. Aquest dia rigorosa-
ment històric va ser el 13 de desembre
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del 1951, i la festa incipient, lluny del
Colom i del Ritz encara, s’hi va celebrar
amb pors de suspensió que no van
acomplir-se. S’hi va atorgar només un
premi, el Joanot Martorell, que un jurat
format per Salvador Espriu, Miquel Llor,
Josep Miracle, Maurici Serrahima i An-
toni Vilanova va concedir a l’obra en
què Josep Pla immortalitza El carrer Es-
tret del seu poble.

Cruzet va morir el 1962, després d’ha-
ver pogut col·laborar en la creació del

premi Sant Jordi de novel·la. Un any
abans, havia estat homenatjat al Ritz

amb motiu dels 300 primers vo-
lums de la Biblioteca Selecta, crea-
da per ell dins de les activitats
de l’editorial del mateix nom.
La seva obra, però, va continu-
ar i, gràcies al final de la dicta-
dura, fins i tot la seva llibreria
va recuperar el nom que encara
té. L’empresa, però, que va supe-
rar el terrible incendi del 1979,
viu ara moments d’angoixa,
perquè obres en el mateix im-
moble poden dificultar la seva
activitat. Parlen de “pressions”
que són “difícils de superar”: no
es discuteixen, com és lògic, els
drets dels nous propietaris de
l’edifici, però es defensen, no
menys lògicament, els drets pro-
pis a la subsistència.

No es tracta, però, d’un edi-
fici més ni d’un edifici qualse-
vol, sinó de la Catalònia, amb
més de vuitanta anys de servei,
un servei que, més d’una vega-
da, ha estat difícil i transcen-
dental alhora. Com a mostra

d’aquesta continuïtat, recentment la lli-
breria ha posat al dia les instal·lacions,
cosa que fa més actual i merescut l’ho-
menatge que es mereix. En moments di-
fícils, si més no, no pot, no li pot faltar,
a la llibreria Catalònia, el reconeixe-
ment a una llarga executòria, que tan-
tes vegades ha format part de la primera
línia de la resistència de la nostra cul-
tura. Homenatge a la Catalònia!

Josep Faulí. Periodista i escriptor

A banda de ser el pecat original del
poble d’Israel, i de sonar com la
cosa més lletja que puguis co-
metre –i en què puguis pensar–

durant unes vacances d’agost, aquests
dies m’he convençut que la idolatria pot
ser un costum altament saludable. Sí:
com tot, té les seves derivacions per-
verses i excessives. I com tot, portat a
l’extrem, ens pot complicar les vides i
les societats. Però observin per uns ins-
tants com vibra un nen pels tocs de pi-
lota del seu futbolista; amb quina cura
extrema penja el pòster signat a la paret
de l’habitació. Com somriu aquell pas-
satger de metro que s’acaba d’empassar
un glop de talent del seu escriptor més
admirat. Com es fon com un gelat la
noia a qui el cantant acaba de treure a
ballar davant de tot el Camp Nou, però
molt especialment davant de les seves
amigues. No hi ha res de pervers i ne-
gatiu en tot això. Fins i tot recomano no
refiar-se de la gent que no té ídols, que
és incapaç d’apreciar la perfecció en
obres humanes o fins i tot d’il·lusio-
nar-se en una simple il·lusió. El verita-
ble pecat, tal vegada, seria el d’un ma-
laltís escepticisme sobre les oportuni-
tats que tenim de veure bocins de Déu
al nostre voltant. Creure que tot plegat
és tan relatiu com mundà, inconsistent,
ridícul o simplement fals.
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Aquest agost he tingut l’oportunitat
de conèixer un dels meus ídols més re-
cents, la cantant Mariza, que vostès
poden identificar com l’artista que ha
revolucionat i rejovenit el món del fado
portuguès. Sóc molt conscient que pot-
ser es tracta d’una idolatria temporal,
una marea que tendirà a estabilitzar-se,
però davant la invitació a Portugal –de-
rivada d’un dels meus últims articles, i
d’un mitjancer tan casual com eficient–
només podia respondre amb un sí im-
pulsiu. Vol d’anada i tornada només per
assistir al fabulós concert de Santa Cruz
i gaudir de la forma que té Mariza d’ho-
menatjar l’emoció de viure. Aquell cant
descarat, aquella forma de gesticular:
en un moment donat la mà es planta
davant de la cintura, com si posés una
muralla al pas de l’aire i li digués que
ara m’escoltaràs tu a mi. En fi, el luxe
que sempre suposa veure-la en acció
sumat al privilegi de saludar-la rere l’es-
cenari. Quan això et succeeix a l’ado-
lescència, quasi sempre l’ídol comença
a desintegrar-se: o sigui que era una per-
sona com jo, ves. Però la maduresa fa
que els ídols escollits siguin cada vega-
da més sòlids i consistents, i només ca-
paços d’esfondrar-se si realment et fa un
lleig o simplement demostra no estar a
l’alçada del que havia aconseguit ser
dalt de l’escenari. Per sort, Mariza es va

fer carn i ossos amb la mateixa humi-
litat i generositat amb què ens havia ai-
xecat els cors feia només cinc minuts.
I és que també, amb el pas del temps, ja
no et construeixes cap ídol si el seu art
no guarda una important dosi de sen-
zillesa. D’aparent senzillesa. Em pre-
gunto si en això consisteix precisament
la modernitat.

La majoria dels ídols són fugissers,
marees i febres que pugen i baixen en
la mesura en què els nostres gustos van
canviant –o sofisticant-se–. De vegades,
en canvi, se’ns queden ancorats en l’à-
nima i ens marquen el caràcter, l’estat
d’ànim, fins i tot la identitat. Mai no
sabem si ens trobem en una marea alta
o si és que en l’escalfament del nostre
planeta s’ha desglaçat l’Antàrtida irre-
versiblement. En qualsevol dels casos,
és bo que ens fem il·lusions i que ho fem
sense por de veure-les desaparèixer com
focs artificials, com una ficció, com un
truc d’il·lusionisme. Normalment, les
perfeccions humanes no aguanten tota
una vida i rares vegades aguanten més
d’una obra. O una part d’una obra. Però
és d’una evidència total que existeixen,
i que davant d’elles només té sentit
apassionar-se. L’ídol que has pogut sa-
ludar aquest vespre i que t’ha signat la
pilota o el disc morirà de dues maneres:
o bé pel destí marcat en les seves limi-
tacions humanes, o bé perquè dins nos-
tre ha desaparegut la fascinació, l’ideal
creat, l’àngel anunciador que venia a
enlluernar-nos. No hi ha univers perso-
nal que valgui si no hi brillen impúdi-
cament algunes estrelles.
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