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Xavier Abraham (Palma, 1945) és
una persona peculiar. Continua-
dor del negoci familiar (Perru-
queria Picornell, a Ciutat, funda-
da l’any 1928), se’n va fer càrrec
el 1966. L’any 1994, al mateix es-
tabliment, inaugurà la llibreria
Sagitari, un espai singular especi-
alitzat en poesia. Recentment
ambdós negocis han tancat, ja
que Abraham s’ha jubilat. Cal re-
cordar que Xavier Abraham ha
deixat la seva petjada poètica. És
autor de llibres com Iceberg
(1986), Sagitari (1988) i Les mos-
ques, la por (1991). Ha estat pro-
motor de les tertúlies i lectures
Poemes a l’Havanna (1990-93), ha
coordinat homenatges a Josep M.
Llompart i Marià Villangómez, i
també ha comissariat diverses
exposicions sobre Bartomeu Ros-
selló-Pòrcel i Salvador Espriu,
entre d’altres escriptors.

Ens feis un balanç, del que
han estat aquests anys de la

perruqueria Picornell i la lli-
breria Sagitari? Com és que
heu tancat els negocis?

Hem de tenir en compte que
l’any passat em vaig adonar que
ja duia cinquanta anys que feia
feina. Pens que ja havia arribat
l’hora de tancar una etapa de la
meva vida. A més a més, m’arri-
bava l’edat legal de jubilació i no
tenia cap descendència que vol-
gués continuar amb els negocis
que tenia entre mans. Per tant,
vaig pensar que ja era hora d’ini-
ciar, com he dit, una nova etapa,
incerta i desconeguda.

Tancàreu la perruqueria i la
llibreria el desembre passat,
no?

Sí, el 31 de desembre de 2010.

Com era el perfil dels clients
que teníeu. Com s’ho han agafat?

Sagitari era una llibreria molt se-
lecta, ja que el lector de poesia en
si mateix és especial. Ara que he
hagut de retirar els llibres m’he
adonat de la riquesa literària que

ra que vàrem fer a Palma del lli-
bre Jesuralem de Josep M. Llom-
part, la qual cosa va fer que
L’Havanna, aquell mític cafè-
concert que hi ha havia al Terre-
no, s’omplís de gom a gom.
Arran d’aquell èxit algunes per-
sones em varen suggerir de fer-
hi altres presentacions. Aquí va
començar una etapa de tres
anys que va ser realment interes-
sant, ja que recuperàrem veus
que estaven pràcticament ador-
mides. Amb els Poemes a l’Ha-
vanna vàrem aconseguir que la
premsa se’n fes ressò, de la
posia, i que els poetes valorassin
el lloc com a vàlid per mostrar
els seus treballs.

Ens explicau el vostre interès
per Bartomeu Rosselló-Pòrcel
o Salvador Espriu?

Són fruit de la casualitat. Re-
cord que va ser la regidora de
cultura de l’Ajuntament, Carme
Feliu, que em va demanar si em
veia amb ànims de fer una expo-
sició sobre Bartomeu Rosselló-
Pòrcel (es va fer al Casal Solleric
l’any 1998). Jo, fruit de la incons-
ciència, li vaig dir que sí. Qualcú
em va dir que el tema era com-
plicat perquè no hi havia docu-
mentació. Aleshores vaig demos-
trar que sí que n’hi havia, i mol-
tíssima. La investigació em va
reportar moltes satisfaccions
perquè quan un obre una caixa
on hi ha notes escrites de Rosse-
lló-Pòrcel dels anys 30 s’adona
de la importància d’aquells pa-
pers… És emocionant.

Pensau tornar a escriure poe-
sia, més endavant?

No tenc cap ambició de posar-
me a escriure. Si tenc res a dir,
ho diré. Per escriure has de tenir
coses a dir i les has de voler ex-
pressar. Actualment estic en un
punt més introspectiu perquè no
necessit demostrar-me res ni
descobrir Venècies… M’he
d’anar trobant a mi mateix, però
no descart res.

I tornant a Sagitari, va ser
mai un negoci rendible?

Si la llibreria Sagitari hagués
hagut de néixer amb criteris eco-
nomicistes, mai no hauria nas-
cut, la idea hauria resultat invia-
ble. Ara bé, al llarg del temps sí
que ha pogut viure per ella ma-
teixa. Els negocis de la perruque-
ria i la llibreria no es feien nosa.

I quin sentiment teniu quan
entrau a l’establiment buit…?

Ara pens en un llibre que es diu
Històries de llocs buits; a partir
d’ara nosaltres formam part
d’aquestes històries de llocs
buits.

teníem col·locada als prestatges.
La gent m’ha dit que el tancament
ha estat una pèrdua. Personal-
ment pens que és vera, sobretot
per a tots aquells lectors que con-
fiaven tenir a la llibreria una espè-
cie de fons perpetu de cultura i de
poesia. Hi va haver una clienta de
la perruqueria que em va dir unes
paraules que m’emocionaren. Em
comentà que tancar era com apa-
gar un llum. Heu de considerar
que un establiment obert a Ciutat
des de l’any 1928 com era la per-
ruqueria i que havia aguantat fins
ara o el fet que la llibreria havia
estat certificada per AENOR…
Pens que és una pèrdua.

Què pensau fer ara del vostre
temps? Teniu projectes en

marxa? Qualque poemari?
No tenc absolutament cap pro-

jecte en marxa. De tota manera,
pens que tancar aquesta etapa
em durà bastant estona, ja que
tenc molts de papers i docu-
mentació que voldria ordenar.
També voldria ordenar un poc
la meva vida, ja que ha estat bas-
tant vertiginosa.

Com recordau aquells Poemes
a l’Havanna a principis dels
anys 90?

Jo pens que les coses no es
poden repetir mai més. Cada
cosa que feim té una característi-
ca i es dóna per unes circums-
tàncies. En aquest cas concret,
he de dir que Poemes a l’Havan-
na va néixer gràcies a una lectu-
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El lector de poesia
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« Pens que les coses no es poden repetir mai. 
Cada cosa que feim té una característica 
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« Si la llibreria Sagitari 
hagués hagut de néixer 
amb criteris economicistes, 
mai no hauria nascut »
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