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Una vida de cinema
nuvibo - dl., 10/07/2017 - 08:41

Terribas, Guillem. Alegra'm la vida. Barcelona: Columna, 2017.

279 p. ISBN 978-84-664-2202-4. 17 € en paper, 9,99 llibre

electrònic.

La cinefília és una malaltia incurable, que tots aquells que la

patim volem encomanar a les persones que ens envolten. Per al

cinèfil, el cinema esdevé una forma d’entendre i apropar-se a la

vida; una manifestació vital que unifica l’escapisme existencial,

el gaudi artístic i la il·lustració intel·lectual.

Guillem Terribas, llibreter emèrit de la Llibreria 22 a Girona, és un cinèfil empedreït, i ha

escrit un llibre per compartir la seva fascinació i amor pel cinema, mirar d’encomanar-nos-

el i incitar-nos a difondre’l entre la mainada.

Alegra’m la vida és la biografia sentimental que Guillem Terribas, conegut llibreter i

agitador cultural gironí, dedica a la seva història d’amor amb el cinema, i amb la qual vol

fer partícip al lector de les seves experiències i records relacionats amb el setè art. El llibre

està format per dues parts ben diferenciades: la primera és un recull de les vivències

personals de l’autor relacionades amb el cinema i amb la seva cinefília; la segona part

consisteix en un llistat de 22 llargmetratges, una selecció personal per transmetre la

passió per veure cinema a les noves generacions.

A la primera part del llibre, titulada «Hi havia un vegada el cinema», Terribas explora i deixa

testimoni dels seus records vitals relacionats amb el cinema, i ens parla de la seva

vinculació sentimental amb les històries viscudes a les sales de projecció: des de la seva

descoberta infantil «en aquells programes dobles del diumenge a la tarda» que durant el

franquisme li servien de via d’escapament cap a un món d’imaginació i aventura, fins a la

seva faceta com a cinèfil que el va portar a formar part de la fundació del Cinema Estudi

Truffaut de Girona. Una narració farcida d’anècdotes on parla de quins són els directors i

les pel·lícules que més l’apassionen, i en la qual descobrirem, entre d’altres, que

l’adaptació cinematogràfica favorita de Terribas de Romeu i Julieta és la de Zeffirelli, la

seva estreta vinculació amb el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, i com va ser la

seva participació en el rodatge de Soldados de Salamina.

La segona part del llibre recull en 22 capítols una llista de pel·lícules que Terribas ha triat

per veure amb la seva neta, la Martina, amb la voluntat de compartir amb ella la seva

passió pel cinema i d’inocular-li la seva dèria i «les ganes de cinema». Cada capítol tracta

d’un dels títols escollits, i en ells comparteix, sempre des d’una visió molt personal, el

motiu de la tria i les seves reflexions al voltant de la pel·lícula, farcides de records i

d’experiències personals. La tria del 22 no és arbitrària, com el lector més despert pot

haver endevinat, i és un gest romàntic en homenatge al nom i el número del carrer on

s’ubica la llibreria que Terribas ha gestionat durant més de 36 anys.

Es tracta d’un text ben escrit, amè i entretingut, en què amb un to senzill i proper, Terribas

comparteix amb el lector el seu vagareig pels records cinematogràfics de tota una vida;

records en què apareixen una extensa llista de noms i personatges il·lustres, coneguts i

reconeguts, relacionats amb el cinema i la vida cultural del nostre país: Imma Merino,

Àngel Quintana, Javier Cercas, Sergi López, Josep Mir, Ariadna Gil, David Trueba, Àlex

Gorina, Roc Villas, Esteve Riambau... Per citar-ne alguns.

! Aquest volum, tot i tenir una veu i un fil narratiu propis, serveix com a

addenda i complement perfecte de l’obra anterior de Guillem Terribas Demà

serà un altre dia: aventures d'un llibreter (Ara Llibres, 2007), llibre de memòries

professional, en què Terribas explica la seva trajectòria com a llibreter i

fundador de la Llibreria 22, obra de lectura obligatòria per a tots els

professionals del món del llibre que vulguin conèixer de primera mà el testimoni

d’un dels llibreters insignes del nostre país.

Alegra’m la vida és, sobretot, un cant d’amor al cinema, que ens permet apropar-nos i

conèixer una mica més la vida i figura de Guillem Terribas, tot i copsant en les seves

paraules, com la passió i l’entusiasme són les que l’han guiat al llarg de la seva vida, fent

del seu autor un agitador i figura cultural de primer nivell, mereixedor de la Creu de Sant

Jordi l’abril del 2017, i part fonamental del magma cultural gironí i per extensió de

Catalunya.

Toni Espadas

Cap de Documentació de la Biblioteca del Cinema
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 Escola de Llibreria ha retuitat
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