
Faries bé d’escoltar-me, Ti-
net. Pensa que si t’expli-
que tot açò és per tres mo-
tius: el primer, perquè ja

tens edat de comprendre-ho; el
segon, perquè sàpies que la vida
no sempre ha estat com ara, i el
tercer, perquè jo cada dia arrosse-
gue més xacres i, si no ho faig
aviat, ja no hi seré a temps.

Doncs això que
et deia. Érem com
Déu ens havia vol-
gut afaiçonar: cria-
tures de postguerra.
Temps de panxa
lleugera i calcer fo-
radat, comprens?
De porta endins, el
cap cot, la mirada
humil, el posat sub-
mís. Practicants
forçosos de la virtut
de la paciència, ofi-
ciants silents del ri-
tual de l’obediència
i la resignació. La
curiositat se’ns es-
vaïa en el túnel de
silenci que impo-
sava la prudència o
s’estavellava contra
el mur de les evasi-
ves i les admonicio-
ns. Els dubtes, en
comptes d’esbargir-
se a la llum de la
veritat, restaven
condemnats a les te-
nebres de la ig-
norància; la ig-
norància, perpetua-
da per l’opacitat de
la incomprensió; i la incompren-
sió, abocada a mans plenes sobre
la nostra perplexitat infantil a cò-
pia d’imposicions.

—Calla!
—Per què?
—Perquè sí! I no faces més

preguntes!
—Per què?
—Perquè no.
—Però…
—Que calles!
El plat esquifit dia rere dia a

la taula, el fred instal·lat al cos
com un invasor despietat i la màr-
fega estesa al trespol d’algeps
bonyegut del capdamunt incita-
ven a la rebel·lió. Una rebel·lió
que no esclatava mai, perquè
l’aturall de la precaució impedia
que s’acabara de covar. Tot i així,
la mirada fulminant per resposta
al gest més lleu de disconformi-
tat, l’amenaça per argument que
estroncava qualsevol insinuació,
la severitat com a estratègia con-
tra l’atreviment tan sols esbossat
als ulls i el desdeny per sistema
davant la protesta que mai no
s’arribava a pronunciar forma-
ven els quatre panys infranqueja-
bles de la muralla de rigidesa que
s’alçava al nostre voltant. I si res
apreníem aviat era que el silenci
garantia immunitat, mentre que
l’objecció provocava judici i com-
portava sentència. Més valia ca-
llar que no rebre. Muts i a la
gàbia, comprens?

De porta enfora, però, esdeve-
níem argent viu, instint rebel,
convulsió constant. Quan
posàvem els peus al carrer, ens
erigíem en apòstols de la irre-
flexió, en missioners de la temeri-
tat, en predicadors de la violèn-
cia; en paladins de l’agressió.
Tant era tenir raó com no tenir-
ne. Suplíem amb l’arrogància de
la intimidació la manca d’argu-
ments persuasius. Calia exercir
de botxí per a evitar la condició
de víctima. L’orgull, per damunt
de tot; la por, amagada sota la
pell.

—Qui ho ha dit, això?
—Jo. Què passa?
—Calla i fuig d’ací, merda a

l’ull!
—Allà va milhòmens!
—Agafeu-me o li trenque la

cara!
—Poquets i menuts!
—Ara ho veuràs, com els tinc!
—Quants en vénen, com tu?
—Tria el lloc, que t’hi espere!
—Quina mà vols que em lli-

gue a l’esquena?
—Primer torca’t els mocs, que

no vull embrutar-me!
A tot arreu, de dia o de nit,

apostada amb traïdoria en qual-
sevol cantó, l’amenaça perma-
nent d’ensopegada, el bac i a te-
rra; el genoll pelat, el colze ferit o
el trau al cap. Alcohol, mercromi-
na i cotó en pèl. Les nafres de
l’ànima, però, eren més doloro-
ses que no les del cos, i l’únic
remei eficaç era la pàtina d’oblit
que sol escampar el pas del
temps. Ens evadíem de la trista
realitat concebent il·lusions utò-
piques, desitjos inabastables,
plaers impossibles. Emulàvem els
ídols de l’arena, de la gespa, del
ring, de l’asfalt o de la pantalla i,
ni que fóra per un moment, ens
sentíem déus omnipotents ca-
paços d’eclipsar-ne les proeses.
Una vegada i una altra, però, ce-
díem davant l’evidència que ali-
mentar un somni no consistia si-
nó a trontollar a les palpentes
pels viaranys incerts de la inge-
nuïtat, a tentinejar vora el penya-
segat de la imprudència, a preci-
pitar-se a l’abisme del fracàs. So-
bretot, quan el somni es concreta-
va en uns cabells suaus que ens
delíem per acaronar, en uns ulls
encisadors, en uns llavis sensuals,
en una veu tendra que anhe-
làvem escoltar a cau d’orella a
l’empara de la foscor.

—Tu, descarat, què fas? Les
mans, al cul, i el cul, a casa!

—Per què?
—Perquè les xiques es miren i

no es toquen, que són de sucre i
es desfan.

Formàvem part inherent d’un
paisatge ancestral i inalterable,
tot i que amb el pas de les estacio-
ns s’avivaren o empal·lidiren les
tonalitats dels verds i els marrons
del mantell que l’embolcallava.
Als nostres ulls, sempre es con-
templava el mateix sol, els ma-
teixos núvols, les mateixes plu-
ges, els mateixos vents. I aquells
vols d’oronetes i falcies, de verde-

rols i caderneres, de pinsans i ga-
farrons! Els hauries d’haver vist,
Tinet! A vegades, tapaven el cel!
Ací, a la ciutat, ja no en queden,
d’ocells, si no en són quatre d’es-
parsos en algun parc. Ah, i quins
cims, quins cingles i quines fonda-
lades! Pertot arreu s’escampava
aquell bé de Déu d’obagues po-
blades de sàlvia i de falguera, de
solanes pintades de vinya i de fi-
guera, de pi i de carrasca, de ga-
rrofer i d’olivera, d’argilaga i de
coscoll! De grat o per força, reco-
rríem camins pedregosos i
costeruts, cap al tros o cap a la
llar, cap al sol o cap al llamp, cap
a ahir o cap a demà, cap a l’espe-
rança o cap a la desesperació. I

sempre ens acollia el mateix ba-
rranc tortuós, enfilall inacabable
de tolls, assuts i sallents, tot vore-
jat d’oms, pollancres, nogueres,
magraners…

No pots imaginar-te com ens
enorgullíem de créixer al pobliu,
Tinet, al nostre pobliu, arrapat
com un esbarzer porfidiós al tos-
sal cobert de morellana i cua de
gat, amb la calç a les façanes, el
rovell d’anys i anys a les reixes,
els geranis i les clavellines als bal-
cons, el corc a les portes i a les
finestres; la pols a les eres, l’empe-
drat de còdol a les costeres. I qui-

na delícia, inspirar la flaire de
branca de pi cremant-se al forn,
de pa acabat de coure, de rotllets
i magdalenes, d’espígol en flama
a les nits d’estiu, de perfum hu-
mil aspergit sobre el cutis cobejat
amb massa precocitat! De tant
en tant, però, també ens assetja-
va la sentor de fem de corral, de
regalim de porquera, de cànter

de bassa. Tothora
corríem bategosos i
suats per les ma-
teixes placetes de
sempre, pels ma-
teixos carrerons
costeruts, pels ma-
teixos racons ama-
gats, davall l’ull
atent del rellotge
del campanar.
L’ombra del castell
era més fresca que
la de l’ermita, però
no tant com la de
l’església. I ací, un
gat esquerp i desne-
rit fugint cap a
l’amagatall; allà, un
parell de gossos fa-
molencs porfidiant
per un os nu; per-
tot, cavalleries rema-
grides tornant del
terme amb les gar-
bes d’alfals, els
feixos de llenya o
els sacs de garrofes
lligats als carreja-
dors.

De sobte, la nos-
tra cridòria ferotge
irrompia en camps

de batalla fressats per mil exèr-
cits invasors i cantàvem eufòrics
les clamoroses victòries que ens
concedia la fona de lledoner, l’es-
pasa de vímet, l’arc d’olivera i la
fletxa de barnilla de paraigua. I
si anaven mal dades, que també
s’esdevenia, ploràvem amarga-
ment la pèrdua de fortaleses es-
carpades que no eren sinó pallis-
ses a punt d’enderroc o tàpies
clivellades de vells cementeris
abandonats. I arribada l’època
de les pluges, acudíem a les fonts
dels afores i modelàvem delica-
des figueres de fang o construíem
colossals preses d’argila per re-
bentar-les i inundar territoris hos-
tils mentre bastíem somnis prohi-
bits amb la calç i l’arena de la
ingenuïtat.

Covàvem, també, les mateixes
pors abstractes, però inexorables
i aterridores: a la influència del
Malèfic, a la voracitat de les fla-
mes que mai no s’extingien allà al
fons de l’avern, a la raó de la
força per damunt de la força de la
raó. A perdre-ho tot abans d’ha-
ver aconseguit res. I, enxampats
en plena malifeta, amb una fe in-
culcada a colps de dogma, sermó
i lletania, de seguida ens aveníem
a manifestar penediment, fer pro-
pòsit d’esmena i suplicar protec-
ció a les imatges venerades per no
caure una altra vegada en la
temptació. Per damunt de cap al-
tre sentiment, però, ens com-
plaíem a sublimar l’amistat, a ce-
lebrar complicitats inconfessa-
bles, a compartir rituals de fum,
eufòries de vi, ànsies de tendresa,
quimeres de luxúria…

Déu faça que no tornen mai
més, aquells temps, Tinet, val
més que no, però van ser els
meus, els únics que vaig co-
néixer, i em desperten l’enyor,
saps? Que d’on et parle, dius?
D’Areus, fill, d’Areus. Sí, a la
serra d’Espadà, però tant és, per-
què tothom que es criara en
aquells anys al Maestrat, o a la
serra de Mariola, o al Montgó,
posem per cas, et parlarà com jo.
En aquella època, Tinet, quan
l’avi tenia la teua edat, els vents
a tot arreu bufaven si fa no fa de
la mateixa manera. Eren vents
de misèria, comprens?
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Vents de misèria
VICENT PALLARÉS

Ens complaïem a
sublimar l’amistat, a
celebrar complicitats
inconfessables

Ens evadíem de la
trista realitat concebent
il·lusions utòpiques,
desitjos inabastables

Advertència: aquesta
és una opinió. La im-
pressió que l’anome-
nat estil col·loquial

poètic llatinoamericà va
molt per davant del nostre.
Suposem que, excepcions a
banda, un poeta contempora-
ni només pot publicar si
guanya un premi. Si m’accep-
ten aquesta premissa, com-
partida per tots els autors
que conec (i en són bastants,
i tots se’n queixen), podríem
passar a la segona: que, en
un gran percentatge, els mem-
bres dels jurats sempre són
els mateixos. Conclusió? Con-
tinue amb una opinió i, a
més, amb una deducció: tota
la poesia premiada/publica-
da comença a semblar-se
massa. Darrerament, s’han
premiat/publicat molts lli-
bres que fan servir aquest es-
til col·loquial. Una altra opi-
nió: molt sovint hom té la
sensació d’estar davant de
prosa, pura i dura, retallada.
Hipòtesi: s’escriu amb vista
al jurat? O és el jurat qui tria
una poesia que és del seu
grat, mentre en resta inèdita
una altra?

Quan ens arriben publica-
cions d’autors llatinoameri-
cans, retrobem aquell punt,
aquell vers, o un desenllaç,
que transforma l’aparent ves-
tit col·loquial (amb mots sen-
zills, expressions corrents) en
una ressonància que ens re-
condueix a la poesia, pura i
dura. Lluny de dietaris i de
cròniques.

Anna Becciu, argentina,
(Ronda de noche), prosa poè-
tica: “¿A quién esperas, así
vestida en la sala de tus ojos?
(...) Quien ama tiene los ojos
heridos. La flecha le ha des-
garrado las pupilas. Y olvi-
dó, al comienzo del viaje, al-
macenar en sus alforjas las
hojas de sándalo que los res-
tañarían”. I poesia en vers
(“Como quien acecha”):
“Allá, arriba, / en lo último
del viento, / duerme por de-
seada / la esquina del silen-
cio”.

Rómulo Bustos, colombià
(Sacrificiales), “Sufí”: “Co-
mo un perro que inútilmen-
te/ intenta morder su cola /
giro en sentido inverso del
movimiento / de los astros /
para alcanzar mi sombra / Só-
lo ella / puede darme noticias
/ de mi luz”. “De origen”:
“Hay un cierto declive / por
el que el esplendor de todo
gesto / se precipita / y halla
su raíz / recobra su rostro de
medusa / y solo queda su ras-
tro / una vaga fosforescencia
/ que no alcanza / que no
alcanza”. “Lo tuyo”: “El ár-
bol / su claro ritmo concéntri-
co, vertical. / La piedra / la-
tencia, recogimiento / vuelta
sobre sí misma en perfecta
meditación / El caracol / en
cuya secreta espiral apenas si
/ recala el tiempo / Lo tuyo:
el rojo o angélico deseo / su
flujo insomne”.

I molts més autors, sobre-
tot autores, i països (Polò-
nia) que, sota una senzillesa
aparent, destil·len “este sa-
ber no sabiendo...” (Juan de
la Cruz) que fa fremir la pell,
funció poètica. O ja no?

Temps de panxa
lleugera i calcer
foradat,
comprens?

A LA LLETRA

Col·loquial
ALBERT GARCIA I

HERNÀNDEZ

“Déu faça que no tornen mai més, aquells temps, Tinet”. / FRANCISCO ONTAÑÓN
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Enguany celebrem el cente-
nari del naixement d’A-
gustí Bartra, un escriptor
a qui les circumstancies

han mantingut desatés a la vora
dels escenaris vius de la literatura
catalana. Alguns escriptors ja
han escrit a la premsa diària a
propòsit de l’efemèride, com tam-
bé dels motius poc feliços que
ens fan oblidar habitualment
allò que mereixeria el record
etern. Em vénen al cap, en aquest
sentit, les diverses patologies
col·lectives a què al·ludia Vicenç
Villatoro en un article publicat a
les pàgines de l’Avui per a expli-
car el cas Bartra en el context de
les tendències poc saludables que
ens caracteritzen: una certa incli-
nació a definir-nos en la
negació, una excessiva por
a l’excés que ens fa casti-
gar l’ambició, la condem-
na dels mites com a refe-
rents, la infravaloració de
les actituds vitalistes en li-
teratura…

Sembla raonable que
aquestes inclinacions,
malaltisses i empobrido-
res, puguen fer un paper
determinant en els com-
portaments habituals dels
crítics i dels lectors de la
nostra societat literària.
Una societat que, com
s’ha dit amb uns argu-
ments que no admeten cap
discussió, és més suscepti-
ble que unes altres a l’atac
d’un paquet de virus que
sempre han trobat en l’àm-
bit de la creació un caldo
de cultiu favorable. L’enve-
ja, per exemple, s’estén sen-
se destorbs en un món en
què l’èxit es mesura
d’acord amb el fracàs dels
altres. Però, també és cert
que aquest fardell de ma-
lastrugances multiplica el
seu poder quan els meca-
nismes de la crítica s’es-
mussen. No parle sola-
ment de la crítica profes-
sional, sinó de la crítica
com una actitud —cívica,
hermenèutica o epistemològi-
ca—, com una arma la renúncia
de la qual implica la submissió
als estereotips i als prejudicis. Té,
doncs, raó Sam Abrams quan en
un dels seus articles en defensa
de Bartra afirma: “una lectura
atenta de la seva obra demostra
que hi ha una gran distància en-
tre la imatge negativa que fan
circular alguns i les veritats pro-
fundes del que va escriure”. Un
Bartra egòlatra i arrogant, man-
cat de sentit de la realitat, i tocat
d’un messianisme excessiu, que
són les notes de la imatge negati-
va a què es refereix Abrams, no
és exactament el que un lector
podria deduir de la lectura del
Crist de 200.000 mil braços,
l’obra amb què posava en clau
literària l’experiència d’interna-
ment al camp de concentració
d’Argelers, i que s’ha reeditat fa
uns mesos (Lleonard Muntaner
editor, abril 2008) amb el pròleg
que Francesc Vallverdú va escriu-
re per a l’edició de 1974, i amb
un epíleg nou de Lluís Solà.

Però, mirat amb paciència,
què ens importa als lectors l’arro-
gància d’un escriptor quan
n’hem de sospesar la vàlua dels
llibres? Més encara: si l’arrogàn-
cia o les actituds egòlatres foren
condició suficient per a enviar a

l’infern l’obra dels escriptors, ja
fa temps que les flames reserva-
des per als nostres condemnats
tindrien matèria de sobres per a
dues eternitats. Rellegir el Crist
de Bartra m’ha produït una satis-
facció doble. Hi he descobert
quanta raó tenia l’Anna Murià
—la seua esposa, estudiosa i
biògrafa— quan afirmava que
l’amistat n’és el nus. I no cal que
precise de quina amistat es trac-
ta, més enllà de les relacions su-
perficials i gens compromeses
amb què alguns la practiquen.
Renunciar, com decideix un dels
protagonistes, a fugir del camp
de concentració perquè no està
bé fugir-ne sol, sense els com-
panys, amb qui has compartit xa-

bola, ni és un gest superficial ni
poc compromés. Satisfet també
perquè la novel·la és d’una mo-
dernitat que impressiona. Publi-
cada originalment a Mèxic
(1943), amb pròleg de Carner i
amb el títol Xabola, l’autor la va
sotmetre a diverses redaccions,
en castellà i en català. I el resultat
final és d’una complexitat tan
atractiva que hom no acaba d’en-
tendre per quines veritables
raons ha estat tan oblidada. Si la

barreja, a vegades indestriable,
entre biografia i ficció ja seria
prou per a situar-la en els interes-
sos actuals, una estructura que
empra els fragments —des de la
poesia en prosa fins a les anota-
cions dietarístiques d’índole ben
diversa— per a fer possible el
teixit narratiu, té l’atractiu de la
literatura que, tot i tenir la vida al
més profund, no ha oblidat que
l’art sempre s’hi ha d’afegir per a
assolir uns resultats memorables.

Ve de la pàgina 1
Una frase que Torrent conside-
ra que té projecció en el present.
“Són paraules amb les quals es
pot retraure als polítics d’aquest
país, i també, d’alguna manera,
als intel·lectuals i al poble. Els
cavallers som tots, tot i que els
polítics tenen més responsabili-
tat, perquè actuen directament
sobre la vida del país”.

La voluntat historicista del
repertori no té un reflex en la
música. “No hi fem servir fór-
mules musicals medievals, sinó
el nostre concepte musical tra-
dicional de fusió mediterrà-
nia”, adverteix Torrent, si bé
s’hi pot observar alguna pinze-
llada gòtica en les peces on es
fa parlar al rei des de la tomba i
una certa recreació medievalis-
ta en Ab greu consire, tema mu-
sicat per Jan Maria Carlotti,

que pren com a base un sirven-
tés de Bernart Sicard, un troba-
dor coetani de Jaume I. Per la
seua banda, l’aportació de To-
meu Penya, Cançó des de
Mallorca, conté lleugeres con-
cessions al vessant més country-
rock del cantautor mallorquí.
Torrent no amaga la satisfacció
pel resultat d’aquestes col·la-
boracions, però també pel fet
d’haver pogut trobar prou moti-
vació per a posar a treballar
una altra vegada una banda
amb més de tres dècades de tra-
jectòria. “Tots els anys toquem
un bon grapat de concerts, però
abordar un repertori nou és
una operació dificultosa, atés
que cada un de nosaltres té la
seua pròpia activitat. És un es-
forç que costa un poc de sang,
però que resulta molt satisfacto-
ri”, assegura.

A MANERA DE TASCÓ

Bartra
VICENT ALONSO

Agustí Bartra a Mèxic l’any 1948.

La travesía 1927-2008.
Memoria de mi tiempo
José Monleón

Marcial Pons, Ediciones
de Historia
Madrid, 2008. 266 pàgines
.
JULIO A. MÁÑEZ

Més que davant d’una
biografia en sentit es-
tricte, estem davant
d’una col·lecció d’es-

crits, una mena de recorregut
per la memòria, en què l’investi-
gador teatral José Monleón (Ta-
vernes de la Valldigna, Valèn-
cia, 1927) fa un balanç provisio-
nal d’un recorregut que a la fi es
revela fructífer tant per a l’autor
com per a les persones que l’han
acompanyat en el desenvolupa-
ment de les seues innumerables
iniciatives escèniques, entre les
quals hi ha la fundació, amb Jo-
sé Angel Ezcurra, i la direcció
durant més de 50 anys de la re-
vista Primer Acto, autèntic ar-
xiu de primera mà per als inte-
ressats en la història i l’actuali-
tat del fet teatral espanyol i
d’unes altres dramatúrgies na-
cionals. En la revista, bo és re-
cordar-ho ara, van tenir ocasió
de publicar els primers textos
dramàtics un bon grapat d’au-
tors que després van obtenir un
reconeixement públic; quant a
la seua estratègia informativa,
n’hi ha prou de recordar que el
primer títol que va publicar va
ser, ni més ni menys, Tot espe-
rant Godot, d’un Samuel Bec-
kett llavors quasi desconegut en-
tre nosaltres.

El mateix Monleón ho resu-
meix, no sense una certa ironia,
en les últimes pàgines del llibre:
“he tingut en la meua vida mol-
tes experiències que poques ve-
gades he considerat passatgeres
i he intentat assimilar”. El seu
primer treball va ser de mestre
d’escola, a Aldaia, mentre estu-
diava Dret; es va fer advocat i va
obrir bufet a València, on es va
iniciar com a crític teatral. Ja a
Madrid, es va matricular a l’Es-
cola Oficial del Cine, va entrar a
col·laborar en la revista Triun-
fo, va fundar la ja esmentada
Primer Acto, va entrar per oposi-
ció en la Reial Escola Superior
d’Art Dramàtic, va contribuir a
fundar la revista Nuestro Cine,
va romandre un parell d’anys en
universitats dels Estats Units
com a professor invitat, va fun-
dar escoles i centres d’art dramà-
tic a Madrid i altres llocs, i el
Centre Espanyol per a les rela-
cions amb el Teatre d’Amèrica
Llatina, a més de posar en peu

l’Institut Internacional del Tea-
tre Mediterrani, que encara diri-
geix, i de participar en una infi-
nitat de retrobaments i fòrums
escènics en la pràctica totalitat
de les grans ciutats d’aquest
món, entre moltes altres coses.
El lector, certament aclaparat,
es pregunta de vegades d’on ha
tret temps i ganes aquest home
a fi de no romandre quiet.

El llibre, com s’ha insinuat
més amunt, és com una
col·lecció d’instantànies en mo-
viment, que simultanieja re-
flexions d’ara mateix sobre suc-

cessos puntuals, de caire polí-
tic, escènic o sobre qualsevol
altra qüestió que suscite l’inte-
rés de l’autor (i done fe que hi
són abundants), amb records
d’infància, textos escrits fa al-
gun temps a propòsit dels esde-
veniments més diversos i altres
memòries de la seua infància,
component un trencaclosques
que, tot i que de vegades resulta
una mica caòtic pels seus cons-
tants meandres, mai no deixa
d’interessar. Això és especial-

ment cert quan José Monleón
rememora o escriu sobre
l’Aliança de les Civilitzacions,
una necessitat pràctica que ell
ha sabut traslladar als fòrums
de discussió escènica, intensifi-
cant últimament la seua
col·laboració amb diversos pro-
jectes llatinoamericans i dels
països del Magrib. Tot això,
com és lògic, des d’una coherèn-
cia combativa que mai no ha
menystingut els valors intrín-
secs del fet estètic pròpiament
dit, la qual cosa l’ha fet, en la
seua dilatada trajectòria, conso-
lidar relacions i treballs estimu-
lants amb el més reeixit de l’es-
cena mundial conscient del pa-
per privilegiat de les avantguar-
des, des de Peter Brook a Víc-
tor García, passant per Jean Ge-
net o Jerzy Grotowski.

Cometríem, tanmateix, un
error dolós si consideràrem
aquestes paramemòries de José
Monleón com l’exponent d’un
recorregut estrictament escè-
nic. És la persona Monleón el
que ací interessa, les seues cri-
sis i les seues vacil·lacions, la
seua determinació de seguir
sempre endavant, la seua apos-
ta ferma per una solidaritat sen-
se fissures que desborda les lí-
nies frontereres nacionals i, per
què no dir-ho, la seua enteresa.
Una enteresa envejable que és
l’esquelet d’aquest llibre tan in-
teressant.

Una travessia complida

Cartell del nou treball d’Al Tall.

José Monleón. / bernardo pérez

José Monleón és
fundador i director
de la revista de teatre
‘Primer Acto’

Què ens importa
l’arrogància d’un autor
quan hem de sospesar
la vàlua dels seus llibres?
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