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LA 22

TOT VA COMENÇAR AMB UNA FONDUE...

Tal com jo ho recordo, la meva amistat amb en Guillem Terribas arranca a
principis dels anys setanta de les trobades espontànies però constants a la
llibreria Les Voltes de Girona. En aquella època hi treballava la Leli Camps de
qui i jo em considerava el promès i a qui ajudava en l’intent de fer de la llibreria
també un espai d’art. En Guillem es projectava com un artista amb un futur com
el de tots els artistes joves: totalment incert! Per això mentre enfilava el camí
treballava per guanyar-se la vida a l’Hotel Peninsular de la ciutat.

Tot va començar amb una fondue de formatge una nit de finals de juny del
1978, en el pis del carrer Hortes, on vivien la Leli i en Manel Cassú.
Dies abans, com moltes altres vegades, vaig anar a la seva botiga de mobles
Estatges. Aquell dia estava preocupat. Per un cúmul de circumstàncies
adverses, m’havia quedat sense feina. Tant en Manel, la Leli com en Xicu
Masó (que en aquella època treballava a la botiga) van escoltar el meu relat.
En Manel, que en aquella època era molt més actiu i d’anar per feina, es va
embalar i va començar a dir que havíem de fer alguna cosa, i amb el seu
entusiasme tots quatre ens vam anar embalant. Per concretar aquells “somnis”
vam quedar al cap de dos dies a sopar a casa seva. Vam anar-hi la Marta i
jo. La Leli ens va preparar una fondue i ens hi van acompanyar uns veïns,
en Josep M. Nolla i la seva dona, la Conxa Puertas, a qui havien comentat
la proposta de muntar una llibreria. Durant el sopar van anar parlant de com
podria ser la llibreria. La Leli i en Manel tenien l’experiència (feia anys) d’haver
treballat a la llibreria Les Voltes (lloc on ens vam conèixer) i per tant eren els
que sabien més com podia funcionar i el que es necessitava. Allà es va acordar
que buscaríem deu persones per aconseguir els dos milions de pessetes que
en Manel (així, per sobre) va calcular que necessitaríem. També vam acordar
qui portaria la llibreria, seríem la Conxa, que era de Madrid, llicenciada en
Història i també sense feina, i jo.

L’amistat va continuar a través de les decisions i atzars de cada un. En Guillem
va anar a fer la mili al Sàhara, de tornada es va casar amb la Marta Junquera
i es van instal·lar al barri vell de Girona. En Guillem ja treballava de comercial
en una empresa de climatització i jo havia muntat una botiga de mobles
juntament amb en Miquel Guillem, teníem la distribució de Mobles i Decoració
Casablancasper a Girona. No cal dir que tots el mobles de la nova parella eren
de la nostra botiga —l’amistat obliga.
Un dia en Guillem va venir a Estatges, que era el nom de la botiga de mobles,
preocupat perquè s’havia quedat sense feina. Amb la promesa d’un lloc en una
companyia d’assegurances s’havia acomiadat de l’empresa de climatització, i
de sobte els de l’assegurança es van fer enrere i el van deixar altre cop a la
casella de sortida.

Amb en Manel vam anar per feina. Primer a buscar local. Aquí vam connectar
amb en Narcís Carreras, que tenia un local cap a la zona del mercat. No ens el
va poder llogar però li va agradar la idea, i ja érem quatre. Vam anar a trobar en
Joan Ribas, assessor d’empreses, i també s’hi va afegir després d’explicar-li
el que volíem fer. Va ser en Joan Ribas qui ens va suggerir el local del carrer
Hortes, 22 i ens va dir qui era el que l’administrava: en Joaquim Franch. El vam
anar a trobar. Ens el va llogar i va entrar en el projecte.

Fou en aquesta circumstància i a la mateixa botiga de mobles que vam recordar
l’època de la llibreria Les Voltes. Entre en Guillem, la Leli, en Xicu Masó i jo
mateix ens vam anar animant per muntar a Girona un centre on hi cabessin
diferents disciplines artístiques amb el denominador comú de la llibreria. De
seguida va quedar clar que el projecte se sostindria amb la persona que
s’acabaria convertint en l’ànima del projecte, en Guillem Terribas.
La idea ja la teníem, l’època era propícia, acabàvem de sortir del franquisme, la
il·lusió, extrema. En Xicu Masó se’n va haver de desentendre forçat per la seva
marxa a fer la mili, o sigui que entre en Guillem i jo, amb la Leli, vam muntar el
projecte de llibreria sense cap estudi de mercat, ni un pla de negoci, ni res del
que ara demanaríem a qui ens volgués vendre la idea, només amb la il·lusió. Un
pressupost orientatiu que vam estimar en 5.000.000 de ptes. va ser el condicionant
per trobar almenys 25 persones disposades a donar 200.000 ptes. a fons perdut.

Vam fer un altre sopar a casa d’en Manel amb els veïns del bloc de pisos. En
van venir molts, ens ho vam passar molt bé, però només el cunyat d’en Nolla,
el metge Josep Español, es va animar a entrar en el projecte. L’Español va
convèncer l’arquitecte Francesc Hereu a entrar en el projecte. Jo vaig animar
en Quim Masó i aquest, el seu cunyat Enric Bayona, que és arquitecte i va
dissenyar com havia de ser la llibreria. Tant ell com en Manel van portar a
terme la direcció i el control de l’obra.

Cada un va fer una llista de persones conegudes per anar a veure i convèncer
del nostre projecte, he de dir que la majoria de gent amb qui vam anar a parlar,
sobretot gent de la mateixa edat i recursos com els nostres, la resposta que va
donar va ser positiva, per sorpresa nostra van ser les persones més aposentades
les que van respondre negativament. No obstant, cal tenir en compte que, al
mateix temps, un altre grup de persones a Girona estava preparant amb un
sistema també participatiu i amb aires de canvi El Punt Diari. De totes maneres
vam completar la llista en el curt termini de tres mesos. Era l’estiu del 78.

Mentrestant, jo anava trobant gent com en Josep M. Oliveras, en Joan Carbó
en Manel Serra, en Manel Nadal. Com que vam veure que la cosa anava bé,
vam ampliar la gent i, així, també el pressupost. Amb en Manel vam anar a
veure en Carles Vivó, que també s’hi va apuntar, així com en Ramon Picamal.
Uns clients de la botiga d’en Manel, els germans Targa, en Pep i en Francesc,
que feia poc que havien aterrat a Girona, van entrar a l’aventura, així com de
la mà d’en Narcís Carreras, en Quim Pujades i el seu cunyat, en Josep Lluís
Fernández. Vaig parlar amb en Jordi Gispert, pare de l’actual responsable de la
22, i tots dos van parlar amb l’Ignasi Pèlach, i ja érem més. En Jaume Curbet
també va entrar-hi, però per poc temps. En Joan Miró li va comprar les accions.
Un amic de Salt, en Martí Fita, també va entrar a l’aventura. Al cap d’uns anys
va plegar de bon rotllo i la societat li va comprar les accions.

Entre el grup d’amics i coneguts que es van apuntar al projecte cal destacar la
Conxa Puertas, que ja va entrar amb l’acord de ser el suport d’en Guillem dins
la llibreria. Ara, després de tants anys, m’emociono quan recordo les persones
que van fer possible el projecte. La 22 és el resultat de la il·lusió, les ganes, les
trobades, les reunions, les idees, la feina que hi vam aportar entre tots.

Recordo, ara amb la distància, uns dies tensos, excitants i molt i molt creatius.
Ni en Manel ni jo, no ens ho creiem. Aquell somni anava agafant forma. Amb
en Manel vam anar alguns dies a Barcelona a veure distribuïdores i editors
que ell, encara, recordava de l’època de Les Voltes. Ens van rebre i donar
moltes facilitats.

Hi ha dos moments en què el projecte de llibreria rep un suport bàsic, un va ser
quan vam anar a llogar el local per a les instal·lacions. En Joaquim Franch (+),
propietari dels baixos de la finca 22 del carrer de les Hortes, no solament ens
el va llogar, sinó que es va apuntar al projecte; l’altre fou quan el gestor Joan
Ribas ens va donar el seu suport. Amb tot vam acabar sumant les 25 persones
disposades a emprendre el projecte, i en una de les primeres trobades de tots
els socis es va acordar donar el nom comercial Llibreria 22 a la societat Gironina
de Llibres i Papers SA, que era el nom oficial de l’empresa creada pels 25 socis.

Mentrestant, ens anàvem reunint a casa de la Conxa, que va ser el quarter
general de l’organització. També, quan ens reuníem tots, per anar concretant
el projecte, ho fèiem en el local del grup de teatre Proscenium. Allà vam decidir
que seria una societat i, també, després de molt donar-hi voltes, vam decidir
que es diria Llibreria 22, pel número del carrer.

Actualment aquesta empresa no es podria fer així, pensem que fa quaranta anys
totes les iniciatives venien encapçalades pel gènere masculí com una cosa d’allò
més normal, avui dia afortunadament per al nostre món no va d’aquesta manera.
Això explica que dels 25 socis, 24 fossin homes i tan sols teníem una dona a
l’SA. Les persones que vam fundar la Llibreria 22 vam ser els socis titulars i la
inestimable participació de les seves parelles com a sòcies sense vot.

En Joan Ribas ens assessorava de com havíem de constituir l’empresa. Vam
decidir que seria una societat anònima: Gironina de Llibres i Papers SA.
A l’hora de fer l’escriptura i per ser pràctics, vam escripturar només els noms
dels homes. Fet que sempre ens “hem” criticat. De totes maneres, a la pràctica,
sempre s’ha decidit en parelles.

Les obres d’adaptació del local van ser projectades pel soci Enric Bayona, tot i
que jo mateix em vaig fer càrrec de la realització (el que fa la il·lusió!). Després
dels maldecaps propis de les obres la llibreria es va inaugurar en el termini que
ens havíem marcat.

Ara, vist amb la distància dels quaranta anys, m’adono que va ser una aventura
extraordinària, la creació de la 22. Hi van haver moments difícils i de dubtes,
però el fet d’haver participat intensament en el que ara és la 22 és per a mi una
gran satisfacció i un orgull.

Un cop oberta la botiga vam continuar amb la mateixa energia fins al punt
que els socis s’oferien de voluntaris pel que fes falta. Personalment vaig ser
escollit com a representant del consell d’administració i això em va permetre
viure intensament la llibreria d’aquells primers anys,fent front als problemes
que anaven sorgint i donant suport a en Guillem i la Conxa.

Els primers anys van ser durs, sobretot perquè havíem d’anar polint el projecte
i també perquè amb la Conxa ens havíem d’entendre i portar junts la llibreria.
La Conxa sabia més de llibres i jo era més creatiu, més entusiasta, i amb ganes
de menjar-me el món. I no va ser fàcil controlar aquests dos mons. Al cap d’uns
anys, el consell d’ Administració va acordar que jo fos el gerent i la Conxa fos
la segona, decisió que va acceptar de bon grat. Vint-i-dos anys més tard, la
Conxa va abandonar el projecte.

Han passat quaranta anys i durant tot aquest temps la societat (els socis) hem
viscut la llibreria i el seu dia a dia amb el mateix esperit inicial. Hem fet projectes
nous, hem tingut èxits i fracassos però sempre ens hem mantingut al costat del
lideratge d’en Guillem. I cada 20 d’octubre ens seguim trobant per celebrar
l’aniversari i recordar del que som capaços quan ens uneix una mateixa il·lusió.
Així que la societat anònima de la 22 no és anònima sinó una societat d’amics
des de fa més de quaranta anys.

Quan ens reunim, cada any el 20 d’octubre, en un sopar tots junts, em sento
recompensat que encara cada any estiguem junts. I em satisfà veure que
amb el temps s’hi ha afegit nova gent, com en Carles Pineda, l’Angèlica
Ribas, en Felip Ortega (que va vendre les seves accions a Carles Monguilod)
i en Pep Radresa. I trobo a faltar la gent que ens han deixat com en Ramon
Picamal, per accident, i en Carles Vivó, en Quim Masó i en Joaquim Franch,
per malaltia.

En resum doncs, diria que d’un fet fortuït en un bon moment va sorgir de la
mateixa societat gironina un espai cultural que ha sobreviscut tot aquest temps
i continua amb la saba nova d’en Jordi Gispert fent una tasca mereixedora del
reconeixement de tota la ciutat.
Per molts anys, 22!

Llarga vida a la 22.

MANEL CASSÚ

GUILLEM TERRIBAS ROCA

President del Consell d’Administració de la 22

Soci fundador i primer president del Consell d’Administració de la 22

3

CRONO
DE LA
1978 20 d’octubre, inauguració de la Llibreria 22 del carrer Hortes, 22.
15 de desembre, es fa la primera presentació: “Els cartells de la Guerra Civil”
de Carles Fontseré, editat per l’editorial Bruguera i presentat per Jaume Fàbrega.

2000 Es celebren els 22 anys de la Llibreria 22. S’editen postals, punts i
samarretes, amb un poema original per a la ocasió de Narcís Comadira.

2001 La Llibreria 22 rep el Premi de Normalització Lingüística, que des de fa
anys atorga l’ADAC (Associació d’Acció Cultural, de Girona).

1980 Octubre: dins les instal·lacions de la Llibreria 22, es posa en
funcionament “Disseny 22”, amb Àngel Del Pozo i Xavier Codina.

2002 La Llibreria 22 rep el Premi Especial (ex-aequo, amb Modest Prats)
del Premi Mosques que atorga, des de fa anys, el Col·legi de Periodistes,
demarcació de Girona.
El dia 16 d’abril, rodatge a la llibreria de la pel·lícula “Soldados de
Salamina” de David Trueba.
La Llibreria forma part com a membre fundador de la cadena de llibreries
independents “Totselsllibres.com”.
9 de setembre, es fan reformes d’ampliació de la Llibreria 22. S’aprofita
el local del davant per posar-hi les seccions de revistes, papereria
i llibres de butxaca.
Es deixa una part per magatzem i possibles ampliacions.

1981 El 28 d’oc-tubre, es concedeix per primera vegada el Premi de Narració
Curta Just Manuel Casero, convocat i organitzat per la Llibreria 22.
1984 El 6 d’octubre, inauguració del Quiosc 22, al Catalunya Centre, al carrer
Emili Grahit de Girona.

1986 El mes d’octubre, el Ministerio de Cultura Espanyol concedeix a la Llibreria
22 “El segundo Premio Nacional a la mejor labor de difusión de la
cultura, realizada por librerias 1985”.
1987 El mes d’agost es fan reformes a la Llibreria 22 del carrer Hortes.

2003 25 anys de la 22. S’editen postals, calendaris i samarretes, Antoni
Puigverd escriu un poema original per a la ocasió, per il·lustrar un punt de
llibre. Es fa una samarreta commemorativa. El dia 20 es fa una gran festa
popular al carrer per a la mainada, amb l’actuació d’Ângel Daban. Amb
l’actuació d’un grup de Rock, al vespre, format per gent de la 22 i clients.
La festa fou presentada per Josep M. Fonalleras i Cristina Cervià, amb
interveccions de diversos personatges. També s’edita una revista, que es
reparteix gratüitament (1000 exemplars). El contingut són diversos escrits
de personatges que d’una manera o altra s’han relacionat amb la 22 durant
aquest 25 anys: M.Mercè Roca, Beatriz de Moura, Josep M. Fonalleras,
Javier Cercas, Ponç Puigdevall, Isabel Martí, Miquel Pairolí, Narcís Jordi
Aragó, Màrius Serra, Isabel Olesti, Narcís Comadira, Jaume Vallcorba,Jordi
Arbonés “Nif”, Miquel Berga, Lluís-Anton Baulenas, Ernest Folch, Imma
Merino, Vicenç Pagès, Josep Pujol, Santi Ruíz, Salvador Sunyer i Aimeric,
David Trueba. La revista està il·lustrada amb fotos de presentacions que
s’han fet durant aquests anys i una mostra de les dedicatòries que al llarg
d’aquest anys han anat deixant els autors i presentadors.
11 de juliol, es trasllada la botiga de Còmics 22, a la part ampliada de la
Llibreria 22, formant part així de revistes, papereria, llibres de butxaca i còmics.
Es canvía el programa informàtic.
Es renova el Jurat del Premi Casero: Margarita Casacuberta, Imma
Merino, Miquel Pairolí, Vicenç Pagès, Ponç Puigdevall i Guillem Terribas
(secretari sense vot).

1988 Celebració dels 10 anys de la Llibreria 22. Es porten a terme diversos
actes: * Carpeta amb un gravat original i numerat de Vicente Huedo. Es
realitzen 22 inflables en forma de piràmide de diversos colors i es col·loquen
al llit del riu Onyar (juliol), dissenyats per l’artista Emili Massana. Edició del
llibre/revista “El número”, sota la direcció de Narcís Comadira. Hi participen:
Rafael Argulloll, Félix de Azúa, Josep M. Benet i Jornet, Josep M. Castellet,
Narcís Comadira, Javier Fernández de Castro, Josep M. Fonalleras, Jaime
Gil de Biedma, Pere Gimferrer, Antoni Marí, Vicente Molina Foix, Quim
Monzó, Marcos Ordóñez, Francesc Parcerises, Núria Pompeia, Carme Riera,
Montserrat Roig, Josep M. Valverde i Manuel Vázquez Montalbán. Les fotos
són de Josep M. Oliveras.
1990 El mes de gener s’incorpora a les instal·lacions de la Llibreria 22 la Llibreria
Fanal, que a partir d’aleshores es dirà Fanal22.
El dia 1 d’octubre s’inaugura la LlibreriaUniversitària 22, a la Pujada
Sant Domènec, 9 de Girona.
El 23 d’octubre, el Departament de Cultura de la Generalitat concedeix a la
Llibreria 22 el Premi a la millor Llibreria de Catalunya 1989.

1991 El 12 de març s’inauguren les noves instal·lacions del Quiosc 22. A partir
d’ara portarà el nom de “Llibreria&quiosc 22”, al carrer Emili Grahit, 57-59
de Girona.
1992 El 2 de març s’inaugura “Llibres 22” al carrer Hortes, 11 de Girona.

2004 	Es reforma i s’amplia l’espai de la Llibreria 22 destinat
a llibre infantil i juvenil.
Els fundadors de la 22 i alguns treballadors, celebrem els 26 anys
de la 22 amb un dinar a Roma.
Mònica Terribas es convidada a l’edició del Premi Just Casero que
compta amb la presència (voluntària) del President de la Generalitat,
Pasqual Maragall.

1993 Comença la col·laboració en l’edició de la Revista Senhal.

1994 El 15 de febrer, es reconverteix “Llibres 22” en “Còmics 22”, essent la primera llibreria especialitzada en Còmics a Girona i província.
1995 Els mesos de juny, juliol, agost i setembre, es munta un Quiosc de nit 22, a
la Carpa “Glops” de la Devesa, amb un horari de 12 a 4 de la matinada.

2005 25 edició del Premi Just M. Casero. Intervenció de diferents autors que
l’ha guanyat durant aquests anys. Actuació de Josep Thió i per segon any, el
president Maragall està entre el públic. S’edita una samarreta per l’ocasió.
S’edita una DVD amb imatges dels 25 anys de la 22 i un altre amb imatges
de les 25 edicions del Casero.
La Llibreria La Central i la Llibreria 22, organitzen i convocan la 1a Mostra de
vídeo creació “Literatura en imatges”. El premi serà bianual.

1996 El 22 de febrer la Llibreria Setè Cel de Salt, entra a formar part del Grup 22,
amb el nom de Llibreria22/Setè cel.
1997 El 30 de maig es tanca la Llibreria 22/ Setè Cel.
Es canvia tot el jurat del Premi Just M. Casero: Miquel Berga, Joan Miró,
Dolors Oller, Antoni Puigverd, Modest Prats i Salvador Sunyer, donen pas a
Javier Cercas, Imma Merino, Felip Ortega, Vicenç Pagès i Ponç Puigdevall.

2006 	El 25 de març la 22, a través de Guillem Terribas, fa entrega a l’Ajuntament
de Girona i al seu arxiu d’imatges, de les gravacions originals de tots els actes
realitzats a la 22 i del Premi Casero, tant en suport de vídeo com de Super-8.
Josep M. Fonalleras substitueix a Miquel Pairolí com a membre del Jurat
del Premi Just M. Casero.
És convoca (dins els actes del Premi Just M. Casero) el 1r. Premi Joaquim
Masó a projectes de muntatges de teatre de text. Convocat per la família
Masó, Bitò Produccions, la Llibreria 22 i el Grup Proscenium.
L’objectiu de la convocatòria i del Premi, és la creació d’un premi
d’arts escèniques en record de Joaquim Masó, actor, director,
productor i co- fundador de la Llibreria 22.

1998 El maig es fan noves reformes d’ampliació a laLlibreria 22 i a
la Llibreria&quiosc 22 i s’informatitzen totalment les llibreries.
Es tanca la Llibreria Universitària 22.
El mes de juny, la Generalitat de Catalunya, per segona vegada, concedeix a
la Llibreria 22 el Premi a la millor Llibreria 1997.
Es celebren els 20 anys de la 22. S’editen postals i es fa una petita festa.
1999 El Premi Just Manuel Casero passa de Narració Curta a Novel·la Curta.
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OLOGIA
2007 Canvis en el Premi Just M. Casero: a partir d’aquest any l’editorial Amsterdam (Grup Ara Llibres) editarà l’obra guanyadora. La relació amb l’editorial
Empúries continua essent cordial i d’agraïment per tots aquests anys col·laborant amb l’edició del Premi. En el jurat, Eva Vázquez substitueix a la Margarida Casacuberta.
Guillem Terribas, gerent de la Llibreria 22, pública un llibre amb l’editorial Ara
llibres, titulat «Demà serà un altre dia. Aventures d’un llibreter».
L’Ajuntament de Salt i la Biblioteca Municipal, crean el Premi “Setè Cel” de
novel·la publicada en català durant l’any. Guillem Terribas participa en la
elaboració del projecte i forma part del jurat.

2014 	El dia 3 de gener s’inaugura (A)parador 22. Un aparador de la 22, que serà
una espai per exposar obres, instal·lacions i creacions de diversos artístes
sota la direcció d’ ad’art, plataforma cultural per la difusió i promoció
cultural. Contactes a través d’ aparador@adart.cat.
El 14 de febrer, s’inaugura a la Biblioteca-Casa de Cultura de Lloret, la
exposició LLIBRES PARLATS. 30 ANYS DE PRESENTACIONS, amb una
tertúlia amb Josep M. Fonalleras i Guillem Terribas.
El 30 de maig és recupera la festa del barri del Mercadal.
Guillem Terribas fa el pregó.
juny, Guillem Terribas dins la Festa del Premi Llibreter 2014,
rep l’homenatge i guardó pels seus 35 anys de llibreter.
agost l’exposició LLIBRES PARLATS. 30 ANYS DE PRESENTACIONS, va a la
Biblioteca Iu Bohigas de Salt, amb una tertúlia amb Miquel Berga, Vicenç Pagès,
Guillem Terribas i la comissària de l’exposició Cristina Massanés.
16 d’octubre la Llibreria 22 rep el Premi Liberpres 2014 a l’apartat de
Literatura «com espai integrador d’entretaniment, enteniment, cultura i humanisme”.

22

2008 Aquest any la 22 fa 30 anys: el 20 d’octubre.
L’Ajuntament de Salt otorga el Premi 3 de març a Guillem Terribas, per la
seva trajectoria cultural i la difusió del poble de Salt.
Després de 24 anys (des de que es va inaugurar) la Carme Viñas deixa de
portar la Llibreria&quiosc22, per jubilació.
A l’estiu, es pinta la cara a la 22 del carrer Hortes, per estar presentable en
els seus primers 30 anys. També es fan canvis a la secció de narrativa, amb
prestatges nous i més adients per la col·locació dels llibres i de les novetats.
Es dissenya una samarreta commemorativa dels 30 anys, que regalem a els
clients, durant l’estiu.
Durant aquests primers 30 anys s’han organitzat 2.010 actes i han participat
1.025 “personatges”.
La 22 col·labora en l’edició del llibre “Una eterna claredat” (antologia de
poemes, 1960-70) de Just M. Casero.
Del 20 al 22 d’octubre, tota persona que compri un llibre, li obsequiem
amb un altre.
9 de desembre, entra a la 22, per a la seva venda, el primer llibre
electrònic (ebook).

2015 El 31 de gener, Guillem Terribas, fundador i gerent durant tots aquets
36 anys, es jubila i passa a ser president del Consell d’administració
de la Societat propietària de la Llibreria 22. El sustitueix en el càrrec de
gerent Jordi Gispert i Saget, que porta 12 anys treballant a la 22.
2 de març Es monta a Barcelona a la Biblioteca JOAN MARAGALL / SANT
GERVASI l’exposició LLIBRES PARLATS/30 ANYS DE PRESENTACIONS.
El dia 5 de març és fa l’inauguració, amb la intervenció de Sergio Vila-Sanjuan,
Cristina Massanés i Guillem Terribas. Seguidament una taula rodona amb els
escriptors Màrius Serra i Robert Saladrigas, amb Guillem Terribas sobre “l’art de
les presentacions”.
20 d’octubre, Inauguració de l’Exposició LLIBRES PARLATS / 30 ANYS
DE PRESENTACIONS a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, amb
l’assistència de l’alcalde Carles Puigdemont, la directora de la Biblioteca
Lourdes Reyes, la comisària de l’exposició Cristina Massanés, Guillem
Terribas, de la 22. Familiars de la Natàlia Molero, van assistir-hi degut a que
l’exposició estaba dedicada a la memòria de la Natàlia. També a 37 anys de
la 22. Aquí es va acabar el recorregut de l’exposció.

2009 	Abril: Fundació de l›Associació Cultural per a la Promoció del Llibre i la
Lectura «ELS PAPERS DE PICKWICK», formada per les següents (de
moment) llibreries: LA CENTRAL de Barcelona; LA LLOPA de Calella de la
Costa i La 22 de Girona.
Maig: La 22 participa en la organització del I Memorial Sebastià Salellas,
que es porta a terme a Girona del 30 de maig al 3 de juny.

2016 El 21 d’abril s’inaugura ESPAI 22, situat en el mateix edifici del carrer hortes
22, on hi havia la Fundació Fita, en el passadís que va del carrer Hortes a
la plaça Jordi de Sant Jordi. Amb els tres locals de la 22, s’ha convertit en el
passadís de la 22. ESPAI 22 vol ser un laboratori de cultura on hi hagi tertúlies,
presentacions de llibres, exposicions, venda de gravats i originals de pintors
dels país, club de lectura, venda de llibres singulars, lectures, projeccions,...

2010 Comença la col·laboració-patrocini amb la revista literària «El llop ferotge».
Es celebren 30 anys de convocatòries del Premi de Novel·la Curta Just M.
Casero. S’augmenta la dotació. Es fa una “xapa” commemorativa dels 30
anys, dissenyada per l’artista Jordi Gispert. A partir d’aquesta edició en els
guanyadors, a més de la dotació i l’edició de l’obra a l’editorial Amsterdam,
se’ls hi farà entrega d’una escultura. Aquest any l’ha dissenyada, l’artista
Jordi Gispert.

2017 El 24 de març, es fa una festa - presentació en motiu de la remodelació
de la Llibreria&quiosc 22 del carrer Emili Grahit, ampliant l’espai de llibre
infantil i juvenil. Al mateix es presenta el llibre editat per El Vaixell de Vapor,
primeres lectures L’AVI DE LA MARTINA de Guillem Terribas. Tot plegat
amanit amb coca i xocalata desfeta i amenitzat per Àngel Daban.
11 d’abril el Govern va acordar concedir-li la Creu de Sant Jordi a Guillem
Terribas, Llibreter i promotor cultural. Pel seu incansable activisme cultural,
que l´ha dut a participar en un ampli repertori d´iniciatives en aquest àmbit. Va
ser fundador de la Llibreria 22, de Girona, que dirigí entre el 1978 i el 2015,
convertint-la en un establiment de referència, obert a tota mena de tendències
i amb una decidida voluntat de promoció i difusió de la cultura catalana. Així
mateix, també ha destacat com a crític cinematogràfic i com a col·laborador en
distints mitjans de comunicació. L’acte de lliurament serà el 3 de maig 2017.

2011 Segon any de l’anomenada «crisis». I aguantem!
L’artista Quim Corominas realitza l’escultura (de paper)
pel Premi Just M. Casero.

2012 	A partir d’aquest any, el Premi Just M. Casero, el tornarà a publicar
l’editorial Empúries.
Del 4 de setembre al 27 de setembre, exposició a la Casa de Cultura
de Girona LLIBRES PARLATS. 30 ANYS DE PRESENTACIONS, una
idea i realització de Cristina Massanés, sobre imatges filmades de les
presentacions a la Llibreria 22, en els darrers 30 anys.

2013 	L’any que la Llibreria 22 del carrer hortes fa 35 anys, concretament el 20
d’octubre. Es fan samarretes, dissenyades per d’Àngel del Pozo (Posso) i
també unes bosses de butxaca de roba. S’edita un DVD amb el recull dels 35
anys: 35 anys de la 22 amb 35 minuts.
Hem canviat el disseny i renovat web, que estarà en marxa a finals del mes
d’octubre. Durant aquets 35 anys s’han organitzat/participat 2.512 actes. Per
celebrar-ho, com que el dia 20 és diumenge, farem festa!.
FEBRER 2013 L’exposició LLIBRES PARLATS. 30 ANYS DE
PRESENTACIÓ, s’exposa a la Bilioteca de Sarrià, amb una tertúlia amb
Joaquim Nadal, Narcís-Jordi Aragó i Guillem Terribas. JUNY 2014, l’exposició
es desplaça a la Biblioteca de Sant Feliu de Guixols, amb una tertúlia amb
Dolors Oller, Narcís Comadira i Guillem Terribas.

2018 La 22 fa 40 anys el dia 20 d’octubre. Està previst fer una sèrie d’actes que ja
anirem anotant en el seu moment.
El 26 de març es van canviar els darrers prestatges que quedaven de quan
vam inaugurar la Llibreria. Ara ja està completada una “feina/canvi” que va
començar per parts ja fa anys.
13 de setembre dins la 36 Setmana del llibre en Català, es va concedir
a Guillem Terribas, el 22 Premi Trajectòria “pel seu incansable activisme
cultural, la seva llarga trajectòria com a llibreter de referència i la seva clara
voluntat de promoció, difusió i defensa de la cultura catalana».
“40 anys de la 22/ 1978·218”, s’ha fet punts de llibres. Samarretes, una primera
edició dissenyades per Guillem Terribas i una segona edició amb disseny d’Àngel
Del Pozo, que també ha dissenyat unes bosses de roba. De juny a octubre es
passen 40 pel·lícules basades en obres literàries, que es projecten a l’Espai22.  
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EMPREMTES
ENTRE LA SOLEDAT
I EL DIÀLEG

potser ha arribat al moment de fer-ho. De totes maneres, encara que Bolaño em
justifiqui, sóc plenament conscient que no tinc perdó.
Sóc a casa, davant de la biblioteca i busco per les prestatgeries el Doctor Faustus.
Ja no té la coberta de paper taronja, però manté la seva tapa dura blavosa. A dins
encara hi ha una enganxina amb lletres verdes de la 22. Tampoc està esborrat el
preu del deute: 220 pessetes. A la primera pàgina hi ha la meva signatura. Sembla
com si amb ella hagués volgut certificar definitivament el meu acte d’apropiació.
També hi ha escrita la data: 17 de desembre de 1979. Immediatament penso que
aquell dia faltava menys d’un any perquè John Lennon fos assassinat i que al Pavelló d’Esports de Girona hi cantés Georges Moustaki.

Sobre la lectura és un dels textos més assenyats que he llegit mai sobre la lectura.
Hi percebem un Proust que ja deixa entreveure com serà el temps perdut i retrobat
–en les seves extenses onades sintàctiques–, un Proust que mira d’establir les
condicions del lector i les relacions que mantenim amb allò que llegim. Sobre
la lectura conté una definició primordial: “La lectura és el miracle fecund d’una
comunicació en el si de la soledat”. Hi arriba després de reflexionar sobre un
pensament de Descartes que estableix la lectura com “una conversa amb els
il·lustres d’altres segles”. És cert, afirma Proust (i a partir d’aquí elabora el seu
discurs) que establim un lligam amb l’autor i amb el que ens diu. Aleshores, la
lectura esdevé la “clau que ens obre la porta de cambres que mai no hauríem
sabut trobar tot sols”. Clau o estímul o teràpia o impuls. O força que s’apodera de
les nostres ments i ens convida a ser mandrosos i a acceptar la veritat (una veritat
encarcarada) sense que hi hagi “un esforç de la voluntat” per part nostra.

Àngel Quintana

Professor d’Història del Cinema. Degà de la Facultat de Lletres de la UdG

LA MILLOR LLIBRERIA
DE FRANÇA

Però aquesta és una altra història.
El que Proust hi afegeix (i aquí s’enfronta a Descartes i a les tesis de Ruskin,
el ressort que li fa escriure Sobre la lectura) és la soledat. Potser hi ha una
comunicació, no ho nega, però es fa des de la més estricta soledat. En el si de la
soledat, per ser exactes. I en la soledat no hi ha diàleg. Anys després ho repeteix
Paul Auster: “La literatura és essencialment soledat; s’escriu sol i es llegeix sol”.

Tenia vint anys i estava enamorat de la Sandra. Ella no em corresponia. Per consolar-me a mitges, solia anar a la Sorbonne, la millor llibreria de Niça, a cinc minuts del
lycée Masséna on preparava les oposicions d’ingrés a l’École Normale Supérieure.
El senyor Serra (quin nom més francès!) regentava la llibreria i tot un petit imperi.

En aquest mateix llibret, deliciós, Proust, que explica el procés de lectura en la seva
infància i en la seva joventut, dibuixa una imatge que és, en realitat, el nexe que
s’estableix entre la soledat i el diàleg, entre la literatura i la vida. Parla de la plenitud
de la lectura i dels obstacles que s’interposen entre ell i el plaer solitari de llegir:
tot allò que és marginal i mundà, en aparença intranscendent. I aleshores dedica
frases, pàgines, quasi el llibre sencer, a parlar no pas de les lectures d’aquells anys
sinó de l’escenari on van ser fetes. “És un record més dolç, molt més preciós que
no pas el de les lectures que hi feia”. Els escenaris, la casa, els amics, els menjars,
la natura. El temps on va transcórrer la lectura. La vida.

A més de la casa pairal vora la Sorbonne Disques, amb dues situadesa la rue de
l’Hôtel des Postes, també posseïa, a la rue du Lycée, una llibreria de vell —claferta
de guies antigues, de mapes de països desapareguts, d’obres completes d’autors
desconeguts—davant de la pastisseria Carrasco i vora el cafè Le Village. Quin
home més simpàtic aquell Jimmy, l’amo del bar, amb el seu somriure permanent i
els seus bigotis intermitents.
A pocs metres, tombant la rue Gioffredo (el carrer més gris de la costa) a mà dreta,
hi havia la papereria de la Sorbonne. El senyor Serra acabava d’obrir a Canes (no
podeu saber com escriure amb una sola ena el nom de la ciutat de la meva adolescència…) un annex.

Llegim sols, doncs, però sobretot recordem –encara que sembli una contradicció–
on i amb qui vam compartir aquella soledat. Auster afegeix al fragment d’abans: “A
pesar de tot, l’acte de la lectura permet una comunicació entre dos éssers humans”.

Recordo que passava per la Sorbonne quasi cada dia. La llibreria donava al jardí de
l’Square Wilson, deliciós a l’estiu quan els seus dolls revocaven la calda per tota la nit.

Aquest espai de confluència és una llibreria. I és ara, al final, on parlo de la 22. No
en diré temple o esglesiola, o cerimònia o litúrgia, perquè seria massa carrincló,
sinó que diré “mots que romanen” mentre tot desapareix o es transforma, mentre
la vida passa, mots “oferts perquè els tornem a entendre”. Perquè ens tornem a
entendre. Com una pàtria, deia Carner.

A l’entrada t’acollien a la dreta els volums de la Pléiade, a mà esquerra la secció
sobre Niça i la Provença, amb alguns llibres en occità, sobretot clàssics provençals
del segle XIX. Llavors, arribaves a un petit amfiteatre amb la literatura francesa, en
tota la seva majestat. De l’edat mitjana fins als llibres més recents. A sota, en la foscor,
una morena magnífica es cuidava dels llibres de butxaca. Tenia un aire de la Sandra.
Sempre portava jean’s i jerseis blaus. La venda dels llibres de les col·leccions «Livres
de Poche», «Folio», «J’ai Lu», «Pocket», «10-18», «Point-Seuil» no alterava la seva
bellesa tot i que passava la meitat de la setmana a les enfosques.

Josep M. Fonalleras

Escriptor i periodista. Membre del jurat del Casero

Al celler regnaven les literatures estrangeres en versió original en les principals
llengües del continent. Els russos blancs encara vivien i podien trobar molts llibres en
la seva llengua. El senyor Serra no havia descuidat el català. Li vaig comprar Bearn,
en l’edició del Club dels Novel·listes, i El dia que va morir Marilyn de Terenci Moix.

CLEPTOMANIA
Roberto Bolaño va dir que el millor lladre del món era aquell que robava llibres. No
vull fer servir a Bolaño com a excusa, però un cop vaig robar un llibre a la 22. Era
l’hivern del 1979. Igual que la 22, havia aterrat a Girona aquell any. Abans, hi havia
anat moltes vegades amb el cotxe de línia per visitar el metge, per menjar un suís a
la granja Llenas o per avorrir-me visitant el “Certamen”de les Fires de Sant Narcís.
Però no vaig començar a viure intensament Girona fins la tardor-hivern de 1979.

Em meravellava que el català, el català tan rural del padrí, pogués també servir per
expressar la modernitat.
Al primer pis, s’hi havien instal·lat la filosofia, la història, la geografia, la literatura
en francès antic, els autors grecs i llatins en la col·lecció «Budé», inspiradora de la
nostra «Bernat Metge».

Recordo perfectament que portava trenca blava i que anava molt grenyut quan
vaig passar per davant de la 22. Me n’havien parlat. M’havien dit que era una
llibreria nova que acabaven d’obrir, molt més pràctica i moderna que la Geli on un
mes abans hi havia comprat algun llibre de Charles Bukowski amb títol obscè. En
aquells anys, encara que costi creure-ho, la meva cleptomania era molt incipient.
Per Setmana Santa havia robat una casset de Leo Ferré cantant a Louis Aragon
en una botiga de Perpinyà i abans, un disc dels oblidats Steve Miller Band en una
botiga de Palafrugell. Poca cosa més, a excepció d’alguna bossa de pipes a ca
la Carbó, una peculiar botiga de queviures de Torroella de Montgrí. La flamant
22 era una veritable temptació. Els llibres estaven ben ordenats i el seu llibreter
acostumava a fer llargues tertúlies amb els seus clients. Vaig entrar-hi decidit i
d’una revolada vaig emportar-me una edició castellana del Doctor Faustus de
Thomas Mann, editada per Edhasa. Per què vaig triar aquell llibre?

Quan havíem de traduir una versió llatina massa complicada, cercàvem la traducció als volums de la «Budé». Un bon llatinista amb cinc minuts identificava l’època
de l’autor. El llatí imperial ja no és el llatí ciceronià que difereix de la llengua arcaica d’un Enni o d’un Plaute i, en certa manera, d’un Sal·lusti. Amb deu minuts, ja
endevinàvem l’autor i el títol de l’obra. Una ullada a la Sorbonne ens permetia de
desembullar les dificultats de la traducció.
Els anys van passar i van allunyar-me de Niça. Hi torno cada cop que puc. En
arribar, corro tot seguit a la Sorbonne.
Un dia, un funcionari d’Hisenda va detectar algunes anomalies en la gestió de la
Sorbonne.
El llibreter no es va deixar esquilar. Els jutges li van donar la raó, però durant
aquells anys de procediments, ja s’havia arruïnat. Va voler suïcidar-se. Va resistir a
la temptació perquè havia llegit Cioran. Va haver de vendre totes les seves llibreries.
Només es va quedar amb la Sorbonne universitària on, melangiós, va vendre llibres
de segona mà evocant el passat gloriós amb clients distrets i nostàlgics.

Es complicat explicar-ho però era una revenja personal. La meva intenció no era
la d’arruïnar la recentment inaugurada LLibreria 22, ni tenia res en contra d’en
Guillem Terribas, que encara no coneixia. Volia venjar-me dels meus companys,
que no havien parat d’escalfar-me el cap dient-me que havia de llegir El llop
estepari i Demian de Herman Hesse. A finals dels setanta, si volies pujar en l’escala
social del respecte, calia portar ulleres rodones i un “macuto” verd amb un llibre
de Herman Hesse. A mi mai em va agradar la literatura de Hesse, la detestava
profundament, sobretot el seu Sidharta. Volia trobar un altre autor alemany que
no estigués de moda, que fos més contundent, que tingués molta més força i més
volada. M’havien dit que la solució era Thomas Mann. Robar el Doctor Faustus no
era més, tal com deia Pierre Bourdieu, que una qüestió de distinció. Una manera
d’anar a contracorrent.

El darrer cop que el vaig veure, vaig agrair-li-ho.
—Monsieur Serra, vostè va il·luminar la meva joventut. La seva llibreria era potser
la millor de França. A més, hi treballava una noia maquíssima.
—Era la meva filla…
Ara, me’n vaig a can Terribas. Fem una cervesa tot parlant de llibres, de films i de
la Martina. El senyor Serra ja no és d’eixe món. Se’n va anar al país on tothom pot
llegir en totes les nostres parles humanes sense que et vingui a molestar un funcionari perepunyetes.

Poc temps després, mentre des de la redacció d’El Punt escrivia diàriament
l’horòscop i redactava la programació de televisió copiada de la revista TP, vaig
conèixer en Guillem Terribas. Em va parlar de Woody Allen i aquell va ser l’inici
d’una llarga amistat. No vaig trigar massa a tornar a la 22 per dur a terme, amb
el professor Joan Miró, una tertúlia sobre Stanley Kubrick. He estat molts matins,
tardes i nits amb en Guillem. Ens hem barallat i ens hem abraçat, però mai m’havia
atrevit a confessar-li que un dia vaig robar a la 22. Ara, quan el delicte ja ha prescrit,

Joan-Daniel Bezsonoff Montalat

Escriptor. Guanyador del 23è Premi de Novel·la Curta Just M. Casero (2003)
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GRÀCIES PER UNA
HISTÒRIA ETERNA

amb el Barça. Tots hem de tenir alguna pega: aquesta és la seva). La poeta Maya
Angelou té una frase que diu que “podem oblidar les paraules que ens han dit, les
coses que ens han fet, però mai com ens han fet sentir”. En Guillem i la 22 ens fan
sentir bé, acompanyats, desperts. Tant és si ets una patum del món cultural com
una becària acabada de sortir de l’ou: ell tracta bé a tothom. És un facilitador: a mi
m’ha trucat per dir-me “que hi ha un noi que és molt bo i que pinta uns quadres que
podrien sortir a les cobertes dels llibres”. En Joan Mateu. Efectivament, les seves
obres eren perfectes per als nostres llibres. M’ha posat en contacte amb l’actor
Sergi López perquè creia que podíem editar el seu celebrat Non solum. El vam
fer. Em va ajudar a arribar a en Joan Roca per fer el llibre de la cuina de la mare,
la Montserrat Fontané. I així fins a l’infinit, ha posat en contacte molta gent. És el
LinkedIn d’abans que existissin les xarxes. Ell és la xarxa de debò, la que relaciona
persones i les agombola. Ha fet un premi literari prestigiós i constant, el Casero; és
a les bambolines del Truffaut, ambaixador del Temporada Alta. He conegut gironins
interessants perquè me’ls ha presentat ell.

La 22 té gust de llibre nou, de llibre vell, de Girona enquadernada, de ciutat vestida
de mil fulls d’aquells que fan olor d’estrena i que omplen la ment d’imaginació que
es converteix en somnis, en colors, en sensacions, en olors.
La 22 és d’aquelles llibreries que fan posar els pèls de punta perquè, quan hi entres,
t’hi trobes de tot i no saps per on començar. És d’aquelles llibreries que fan sospirar
d’impotència; d’una deliciosa i exquisida impotència perquè senzillament no pots
amb tot. Jo vaig sospirar quan hi vaig entrar per primer cop. Hi anava a presentar
El Jersei perquè en Guillem m’hi havia convidat. Em van dir llavors que era molt
important que m’haguessin convidat a la Llibreria 22 de Girona (jo no hi comprava
perquè em queia –em cau- una mica lluny, però sí que la coneixia de nom, és clar).
Guillem a part (aquest és un altre capítol!), quan hi vaig entrar vaig entendre allò de
la importància de la invitació. “Ualah!” , vaig pensar. Allò era un palau de llibres, i jo,
per una estona, m’hi vaig sentir una reina. Me n’hi van fer sentir.

Ens ha acollit set milions de vegades a la llibreria, hem fet molts tallats a la cafeteria
Neptú i hem passat dues nits junts, totes dues memorables. Una atrapats en un
tren tornant de València i l’altra, a Girona, de bar en bar i de discoteca en discoteca
fins que es van fer quarts de set del matí. Però això són figues d’un altre paner, i ho
explicarem quan la 22 en faci cinquanta.

Dotze anys més tard, encara m’hi sento cada vegada que hi entro. L’ambient que
s’hi respira, l’afabilitat llibresca, el saber vendre històries que primer han captivat el
llibreter o la llibretera, l’inefable olor de la Girona més cultural, més sensible a tot
allò que s’expliqui en forma de lletres, fan de la 22 un parèntesi màgic d’una realitat
sovint força complicada.

Com diu ell, que una llibreria en faci 40 és fantàaaastic!
Ester Pujol

Que avui parli sobre la Llibreria 22 no vol dir que no pensi en totes les altres llibreries
de Girona, de Catalunya. Les llibreries d’aquest país han tirat endavant la tasca
delicadíssima d’acostar-nos els llibres a tots els que volem llegir. Els llibreters i
llibreteres han fet de psicòlegs, de consellers, d’assessors, de dipositaris de llàgrimes,
d’alegries, de penes que moltes vegades hem deixatdins el local quan n’hem sortit..., i
que el llibreter o la llibretera han desat amb molta cura a la caixa de llibres per retornar.

Editora

LLARGA VIDA, 22!

I, ep, que no se’ns oblidi: ha vingut la crisi, que ha estat un terratrèmol que ha fet
ensorrar l’edifici de la cultura. Les llibreries catalanes no només ho han aguantat, sinó
que, en molts casos, han ressorgit de les seves cendres, de tot el que han patit, de tot
el que se’ls ha cremat en un foc que semblava que no s’havia d’extingir mai. Només
per això, hauríem de dir-los gràcies per l’esforç majúscul que ens ha salvat a tots.

Vaig trepitjar la 22 per primera vegada el gener del 2004, quan no feia ni un mes
que treballava a l’editorial Empúries i en feia dos que havia fet vint-i-nou anys.Hi
vam anar a presentar La guerra dels cornuts, del Joan Daniel Bezsonoff, que havia
guanyat el premi Just Casero, i m’hi acompanyava la Neus Chordà, aleshores cap
de premsa d’Empúries i amiga de molta de la concurrència de la llibreria. Jo hi anava
una mica cohibida, perquè el Xavier Folch m’havia parlat molt del grup d’escriptors,
intel·lectuals, amants del cinema i del teatre, que s’hi trobaven sovint, i de l’ànima
de tot plegat, el Guillem Terribas. Però només creuar la porta, el Guillem em va
saludar amb alegria, em va agafar sota la seva tutela i em va ensenyar la llibreria
mentre fumava un cigarret i s’interrompia per saludar efusivament altres persones
que entraven. D’aquella primera nit recordo la calidesa i la simpatia del Guillem, la
ironia del Vicenç Pagès, que va fer de mestre de cerimònies, la veu del Bezsonoff
cantant cançons franceses al restaurant on vam sopar, per sorpresa de les taules
veïnes, la discreció del Miquel Pairolí i el fulard i la vivacitat oberta del Josep Maria
Fonalleras, que van venir a fer claca. També recordo el Ponç Puigdevall llegint-me
en veu alta un fragment d’un llibre i argumentant perquè no funcionava, i la promesa
que em va arrancar el Guillem, i que mai vaig complir (i com me’n penedeixo!),
d’assistir a finals d’aquell any a la deliberació del jurat del Casero al Motel Empordà.
I recordo, també, com em va impressionar l’esperit de la llibreria aquell dia: a més
a més de vendre llibres, la 22 era una mena de centre d’agitació cultural gironí, un
lloc de trobada on es reunia gent interessada en la cultura en general i passaven
l’estona xerrant, recolzats en alguna de les taules plenes de llibres o al mostrador
de l’entrada. Avui en dia això no és tan sorprenent, perquè són moltes les llibreries
que han adoptat aquest esperit i programen incansablement activitats i clubs de
lectura, i fomenten debats i trobades a casa seva. Però aleshores era més inusual,
i per a mi va ser inspirador i estimulant.

Per això i per molt més, per molts anys, Llibreria 22. I per molts anys, llibreries
catalanes. Si algú es mereix un bon pastís d’aniversari, aquests sou vosaltres.
Potser aquest és el final feliç per a una història de les més difícils. I l’inici d’una que
espero que no s’acabi mai.
Blanca Busquets
Escriptora

LLETRES I XIFRES
”Yo me he pasado la vida en la Llibreria 22 [...]. Tarde o temprano la 22 desaparecerá.”
apuntava Javier Cercas en un escrit commemoratiu dels 22 de la 22. D’acord, però
diria que, en això, tots coincidim: no tenim (gens de) pressa!
Pocs imaginaven -l´any 1978- una 22 celebrant anys i anys. I probablement, encara
menys, que la llibreria inspiraria una 22 en un indret inventat, més enllà de la ficció
literària: la 22 de Sant Esteve de les Roures, situada en el barri de les Hortes
(c/ de les Roures, 22). Per Sant Jordi,en Ganyet recordava a la seva columna (a
La Vanguardia), que “la llibreria @delesroures_22 celebra, enguany, el seu 40è
aniversari”i afegia que “per la seva parada hi passaran [tal com avançava la llibreria
per Twitter] Joan-Lluís Lluís, Lluís Llach, Màrius Serra...”.Finalment en Joan-Lluís
hi va signar de matinada i en Màrius va enviar-hi l´Oriol Comas.

Dels quaranta anys de la 22 que celebrem enguany jo n’he viscut només catorze,
no arriba ni a la meitat. La 22, en canvi, ha jugat sempre un paper importantíssim
en la meva vida d’editora, importantíssim: la sensació és que aquí, al món 22, m’hi
he fet gran, hi he crescut, hi he conegut escriptors amb qui més endavant ens hem
fet amics, hi he descobert escriptors que no coneixia i he acabat publicant, hi he
après moltes de les coses essencials del meu ofici i m’ho he passat molt bé en tot
el procés. Amb el Guillem hem viscut moltes coses, hem compartit el premi Just
Casero —que diria que és el que ens va unir més, al principi—, hem traficat amb
manuscrits, hem sortit a fumar al carrer, hem parlat de cine i d’homes guapos, de
l’ofici d’editar, de si posar o no posar números a les col·leccions literàries, de si
tenia sentit o no fer un segell ambiciós de llibres de butxaca en català, de la platja
i de la muntanya, i de la vida en general. Una nit em va ajudar a passar un mal
tràngol a còpia de gintònics, un altre dia em va renyar perquè havia posat una faixa
en un llibre, i no fa gaire em va presentar la seva neta en un metro de Barcelona.
Al seu costat m’he sentit segura i acompanyada, menys sola en algunes de les
decisions professionals que he hagut de prendre; hem compartit moltes festes i
moltes taules, i diria que és l’única persona a la terra que pronuncia el meu cognom
amb el deix italià i l’energia cantaire que pertoca.

Laura Borràs escriu, a la pàgina 22 de La literatura en un tuit (2017), que “llegir
clàssics en temps de Twitter és possible. Jo ho reivindico”. Dit i fet. En només 22 dies
al capdavant de Cultura, la consellerava aconseguir que un bon grapat de diputats
del Parlament anessin a treballar amb un exemplar d’El Quixot, sortit d´impremta,
sota el braç.Per un moment, imagino els ulls de Jordi Gispert visualitzant la caixa
del dia si els haguessin comprat, tots, a la 22!
Aquest 20 d´octubre, la 22 -un clàssic entre els clàssics- en fa 40. Aquell dia en
Guillem (22è Premi Trajectòria) encara en tindrà 66 (triple 22) i en Jordi estarà a 43
dies de fer-ne 43, a un pas de doblar el 22.
Gràcies Sílvia, Eva, Pere, Pita, Paula, Marcel, Guillem, Jordi i companyia –d’ara i
d’abans- per transmetre la vostra passió pels llibres. Gràcies per fer-nos sentir com
a casa. Siguem justos, a La 22 es respira un ambient molt Casero!.

Eugènia Broggi

De la mà de Xavier Bosch acabo amb les primeres paraules que li diu Jean-Pierre
a la Paulina [Paula + Martina?]: “Si mai em perdo, busca’m en una llibreria”. Amb
algú com tu, 22!

Editora

#xmoltsanys!

PETITA CRÒNICA
DE L’ORIGEN

David Ferrando @idaeidea

Lector i sobretot, expert en comunicació sobre la 22

M’hauria agradat dir que La 22 va ser la meva primera llibreria adulta, però no seria
del tot exacte. Si l’entenc com el lloc on habiten els llibres, i més encara aquells que
algun dia t’estaran destinats, la més antiga és un moble del despatx del pare que
ocupava un pany de paret, just darrere la taula on s’apilaven els albarans, la calculadora i una màquina d’escriure, marca Olivetti, que servia per picar pressupostos i
factures. En aquella llibreria hi havia arrenglerada, enmig d’uns quants volums del
Reader’s Digest, alguns manuals d’escacs i l’inefable El libro de la vida sexual del
doctor López Ibor, que tots els germans un moment o altre vam fullejar d’amagat,
la col·lecció sencera de literatura que vaneditar RTVE i Salvata finals dels seixanta.
Les lectures que deixarien definitivament enrere les novel·les il·lustrades juvenils
(adeu a Pollyana, i a Enid Blyton, i a Verne i tot) provenen d’aquells exemplars
encartonats del pare,sèries taronja i verda, des d’on Dickens, Flaubert o Nabokov
parlaven en una lletra petitíssima i granulada, com si un tipògraf boig els hagués
imprès a cops de mall. Però més important que això va ser que em van despertar

ÉS FANTÀSTIC!
En Guillem Terribas, el nostre Marcello Mastroianni, és un gran contador d’històries:
de pel·lícules, de llibres, d’escenes de la vida quotidiana. Sovint, quan acaba
d’explicar-les diu: “És fantàaaaaastic”, allargant força la segona a.
Sap gaudir de la vida, no se li pot negar. Ha fet de la 22 un punt de trobada a Girona.
Dels gironins i dels que hi venim de tant en tant: és un club. De fet, és més que un
club (ell, com que és un descregut del futbol, ni s’adonarà de la broma que he fet
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el desig de proveir-me d’una biblioteca pròpia, que a aquella edat només podia
consistir a finançar, amb la paga setmanal, els lliuraments per fascicles, cada un
enfundat amb la novel·la corresponent, d’una història de la literatura universal que
a principis dels vuitanta va llançar Orbis. Amb propietat, la meva primera llibreria,
entesa com l’establiment on et serveixen els llibres, va ser l’Estanc de Salt, que em
guardava escrupolosament les entregues, encara que la transacció s’assemblava
més a la d’una estafeta de correus.

bacteri llibresc”. Així, assistim al primer moviment d’un acte immens d’amor que pot
concloure quan finalment acabes la lectura i t’agrada. Si el llibreter en qüestió es
diu Guillem Terribas, aleshores, senyores i senyors, tot canvia. Perquè aquest nom
i cognom amaguen un home que va obrir una llibreria amb l’excusa de poder-se
envoltar de gent interessant, d’escriptors, lectors, periodistes, gent de la faràndula,
polítics... Tot un cercle intel·lectual que sempre l’ha alimentat fins a convertir-se
en un cercle d’amistats potent que l’adora i que el necessita. I si, a sobre, tens els
privilegi d’editar els seus llibres, creieu-me, arribem al súmmum de la felicitat.

De fet, no vaig entrar en cap llibreria de debò fins que en un concurs de redacció
em van donar de premi un taló perquè me’l gastés a El Setè Cel, i em feia tant de
respecte, que m’hi vaig fer acompanyar pel meu germà gran. Voltada de llibres, en
aquella mitja penombra que t’aïllava del món, em vaig sentir immensament rica.
Una sensació com aquella només l’he tornada a experimentar la vegada que amb
uns amics, per donar-nos el gust de conèixer el luxe, vam entrar a prendre el cafè
al millor hotel de Madrid. Però a El Setè Cel no hi havia cambrers amb lliurea, sinó
Josep Paulí, camallarg i silenciós, observant-nos entendrit des de la seva tauleta
del racó. A la Llibreria 22 hi vaig arribar al cap de dos o tres anys, i ben bé per
amor: hi acabava d’entrar el noi que m’agradava, i m’hi vaig colar tot darrere. Hi
havia una presentació, no recordo de què ni de qui, només que era plena de gent,
dreta, recolzada amb familiaritat als prestatges i als taulells, fullejant els llibres,
conversant entre ells, i que vaig decidir que aquella seria la meva estafeta, el meu
racó del descobriment i del luxe, la meva llibreria per fi, entesa com el lloc on mai
més et sentiràs sol.

A en Guillem li agrada molt que li diguin Marcello (pel Mastroianni, és clar), però
sempre he preferit més comparar-lo amb en George Bailey el protagonista de
Que bonic que es viure, us en recordeu? (Si no l’heu vist tots, el 22 de desembre
la passen al cinema Truffaut. No seguiu llegint, faig espòiler). Doncs bé, estic
convençuda que un dia en Guillem es trobarà un exemplar de Les aventures de
Tom Sawyer de Mark Twain amb la dedicatòria següent:
Dear Guillem,
Remember no man i a failure who bas friends!
Thanks for the wings!
Love
Clarence.
Glòria Gasch
Editora

Eva Vàzquez

Escriptora, periodista. Membre del jurat del Premi Casero

EL MISTERI DE LA 22
UNA SAMARRETA

A vegades hi ha qui, tan simplement com estranyament, et fa veure una cosa
evident, com ara el motiu pel qual podem sentir-nos tan a gust a la 22. Jo m’hi
vaig sentir bé des que hi vaig entrar un cop vaig instal·lar-me a Girona a finals dels
últims anys vuitanta. No coneixia en Guillem ni cap altra persona que aleshores
treballés a la llibreria. Els vaig conèixer uns mesos després en relació amb la feina
que vaig començar a fer a El Punt com a redactora de Cultura: a vegades assistia
a les presentacions de llibres per escriure’n cròniques. Com pot suposar-se i com
en el cas de tantes altres persones amb ocupacions o circumstàncies semblants,
però també diferents, quan en Guillem em va identificar va facilitar-me la feina,
va presentar-me tothom i, amb el seu generós acolliment, va fer que m’hi sentís
encara més com a casa. Dic encara més perquè ja m’hi sentia. En Guillem no sap
quantes hores m’hi havia passant llegint abans que em conegués. El motiu, del
qual no m’havia adonat durant trenta anys de tant evident com és, me’l va revelar
fa poc una amiga: a la 22, tots els llibres estan a la vista i com si estiguessin a la
teva disposició.

El poema es diu “Ciutat” i parla dels carrers, de les finestres, dels sols, de les
pluges, de les dones..., de tot allò que ens ha fet, que segurament forma part
de nosaltres i també, en certa manera, d’allò que, de nosaltres, queda com a
empremta, com a petjada, en totes les coses–estàtiques i aparentment perennes
o trivials i fugisseres--que ens han envoltat, per on hem transitat. El poema era
imprès en color groc damunt una famosa imatge en blanc i negre del seu autor,
Gabriel Ferrater. Una imatge molt coneguda de Ferrater, aturat a la vorera, potser
al costat d’un semàfor, amb ulleres negres, camisa de ratlletes, texans, el cigarret
a la mà esquerra, mirant a la càmera. I tot plegat –el poema en lletra que va
ser groga, la imatge una mica borrosa de Gabriel Ferrater en blanc i negre—és
estampat en una samarreta vella, de màniga curta, d’un blanc de calç, envellida
sota el sol, usada i rentada i desada i tornada a usar i rentar moltes vegades, de
la Llibreria 22 (Grup 22, hi diu amb lletra més menuda al darrere, a hi apareix la
llibreria, còmics, el quiosc, el setè cel...). A l’armari no me’n queden gaires, de
samarretes amb poemes. Si són serigrafiades, normalment s’esborren o el gruix de
la tinta fa una crosteta molesta que esgarrapa lleument; alguns estampats són tan
superficials que no aguanten la primera bugada, d’altres fan una taca de color que
s’escampa com un intent maldestre debàtik casolà. En vaig tenir una –convertida
fa temps en parracs per treure la pols—que va tenir una vida molt llarga: en lletres
negres, d’un disseny elegant i racionalista, damunt un cotó grisós, anunciava, amb
una P gegant, el festival internacional de poesia de Malmö. Ara, de tant en tant,
relativament sovint, em poso la “samarreta Ferrater” i, sense voler, l’associo amb
en Guillem Terribes, i amb una exposició de portades editorials itinerant que em va
ajudar a muntar, i amb el cartell d’en Narcís Comadira per a la revista El número
que tenim emmarcat a casa, i amb sessions a La Planeta, amb presentacions, amb
algun cafè o sopar, amb el que he llegit de les seves memòries, amb un correu
seu de mig comiat... Tot s’acumula i dansa, diluït, com un garbuix suau, melós, en
un sol buf, quan passo el cap pel forat del coll i n’estiro les vores. I de seguida me
n’oblido. Fins que torni a recollir la samarreta del fil on és estesa la bugada, o la
plegui per desar-la a l’armari, o la fiqui a la maleta. Un segon només. No res. Un
instant per als records amables, per al poema, per a la complicitat en els llibres.
L’altre dia, que feia molta xafogor i me l’havia treta, la vaig plegar fent un bolic i la
vaig fer servir de coixí, estirat al sofà. Ajuda a descansar de meravella.

Dit això, cal ampliar-ho i a la vegada precisar-ho, si més no perquè pot considerarse que els llibres estan a la vista a pràcticament a totes les llibreries. I també
disponibles, però afegiria que d’alguna manera sents que sobretot hi són per
comprar-los. No és que a la 22 no te’ls vulguin vendre, però no t’ho fan notar. Pots
sentir que t’hi podries passar hores tafanejant i llegint sense que ningú et digués
res o et preguntés si vols comprar cap llibre. No és una qüestió de deixadesa o de
falta d’atenció al client. És una altra cosa i tampoc sé massa bé com explicar-ho.
Jo vull imaginar que hi perviu l’esperit d’Adrianne Monnier, aquella cèlebre llibretera
parisenca de La Maison des Amies des Livres, a la rue Odeon, que considerava
més important que la gent llegís a la seva llibreria que no que hi comprés. Allò
interessant és que pervisqui tal esperit sense que els socis i treballadors en tinguin
consciència: si fos així, potser seria diferent. I el misteri és que, tenint aquest esperit
i enmig de tantes crisis, la 22 hagi sobreviscut durant quaranta anys. Pensant sobre
el perquè de sentir-nos-hi tan a gust, estic convençuda que hi tenen a veure les
dimensions de la llibreria, la seva estructura quasi quadrada i el fet que tots els
llibres són a la vista, però tu pots creure que ningú et veu: com si hi poguessis
trobar o fer-t’hi un racó on sentir que el més important és llegir.
Imma Merino

Periodista, professora UdG i cinèfila. Membre del jurat del Premi Casero

Francesc Parcerisas
Escriptor, poeta, professor.

Quim Curbet
Poeta i editor

40 ANYS
CARTA D’AMOR A LES
LLIBRERIES (I AL LLIBRETER)

Sempre torno a la 22.
Quaranta anys és més que mitja vida, són dos terços de la meva vida. No vaig ser
client primerenc de la Llibreria 22 i he rebuscat en la memòria el perquè. El servei
militar se’m va emportar de Girona dos mesos i mig abans de l’aventura d’un grup
de gironins amb en Guillem com a aparador. La maleïda mili em va fer perdre la
votació d’aquella Constitució que havia d’arreglar-ho tot, les primeres eleccions
municipals, el naixement del Punt Diari i l’obertura de la 22, entre moltes d’altres
coses que es van tallar d’arrel a la meva vida. No vaig tornar a la vida ciutadana
fins dos anys després i, llavors sí, vaig descobrir un concepte nou de llibreria, que
era, i és, alguna cosa més que una llibreria, que era , i és, un punt de trobada, el
lloc al qual sempre tornes i que mai no et decep. Què es pot dir de millor que això,
de la 22?

Diuen que es tanquen dues llibreries cada dia. En el millor dels casos potser en
trepitjarem una vintena durant tota la nostra existència i segurament no recordarem
els llibres que hi vam comprar: són pocs els que ens canvien la vida. Però sí que
recordarem els espais i les persones que ens van atendre: els llibreters. Són una
espècie en extinció que, sense cap mena de dubte, i si els ets fidel, t’acabaran
coneixent millor que la teva pròpia família.
Ells saben que el poder d’un llibre és infinit. Saben que la literatura també ens dona
la perspectiva necessària per sentir amb claredat a través de la lectura. I quan ens
trobem amb el llibre perfecte, el nostre llibreter de confiança ens sap transmetre
que trobarem en aquell volum una explicació extraordinàriament més clara, més
lúcida i més ben organitzada de les nostres pròpies preocupacions i experiències.
I així, el llibreter amic o amiga ens recomanarà com podem aprendre de les
vicissituds d’una família al llarg de set generacions en el poble fictici de Macondo,
d’un advocat d’Alabama vidu i antiracista que intenta explicar als seus fills què és
la justícia, de la història d’un príncep que venjarà la mort del seu pare després que
se li aparegui el seu fantasma, o de la travessia pel Pacífic d’un vaixell balener
comandat per un capità i la seva peculiar tripulació. I gràcies a tot això, tindrem, a
més, una oportunitat d’or per estalviar temps i corregir errors, perquè la literatura és
com un immens forat en el temps, i aquesta nova perspectiva ens permet sospesar
les conseqüències a llarg termini de decisions que, en la nostra existència, es
resolen amb una lentitud sovint exasperant.

Entrar a la 22 pel gust de mirar què havia arribat i comprar allò que interessava
va ser el primer pas de la meva relació amb el món gironí de les lletres. Allà, al
carrer Hortes, hi vaig trobar autors que no coneixia, però sobretot hi vaig descobrir
personalitats d’una Girona que es despertava de la llarga nit del franquisme i
que deixava de ser grisa i negre. Hi vaig trobar gent que havia conegut a la ràdio
on treballava i als diaris que llegia i en els que hi escrivia. Des de lluny, sense
complicitats encara, observava aquella gent que s’hi passejava i que hi comprava i
que tanten sabia, de llibres. I, tímidament, vaig descobrir els novells autors gironins
i catalans, que des de llavors m’han acompanyat i em vaig atrevir, quan la feina
m’ho permetia, a aprendre del que es deia a les presentacions marca de la casa.
Sense pensar mai de la vida que hi hauria un dia en què em podria dir amic d’alguna
d’aquella gent i que hi podria parlar i discutir sobre coses que fins llavors només
llegia. Mai hauria imaginat que un dia en Guillem primer, i en Jordi després, em
demanessin per presentar-hi un llibre, i ja n’han estat uns quants els que, sense cap
mèrit, porto glossant amb una certa vergonya (i que els seus autors em perdonin).
Ni tampoc hauria pensat que seria un llibre meu, i de l’Andreu Mas, el que faria una
inauguració oficiosa de l’Espai 22 poc abans del Sant Jordi del 2016.

I és que entrar en una llibreria representa un plaer únic; tens la intuïció que et
pots trobar amb una de les lectures més apassionants de la teva vida, com diu en
Sergi Pàmies: “L’expectació i la curiositat són la benzina dels que tenen inoculat el
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A la 22 hi he fet i retrobat amics, però hi ha uns quants moments màgics que
perduren en el record: la presentació del que va ser el darrer llibre de Miquel Pairolí,
Octubre, és un d’ells, poc abans de conèixer el ràpid i trist final que el destí tenia
reservat pera l’escriptor de Quart, el millor articulista que hem tingut. O aquells
dissabtes al migdia, que recordo festius, en trobar en Tià, en Monguilod, en Guillem
i a voltes en Falgàs, que servien per repassar el món i encardar-se del mort i de qui
el vetlla. Només per això sempre tornaré a la 22.
Jordi Grau
Periodista

VINT-I-MOLTS
(O, FINS I TOT, MÉS)
No tinc vint-i-dos records de la 22, en tinc molts més. I tots, ben agradables. Hi ha
hagut tardes —perquè, sobretot, hi he estat en aquestes hores del dia— en què
fora hi plovia a bots i barrals, i la cantadissa de l’aigua se sentia molt bé dins, en l’aixopluc dels llibres i de les converses. Hi ha hagut matins—perquè, ocasionalment,
sobretot per Sant Jordi, també he visitat la llibreria en aquestes hores del dia—en
què fora hi lluïa un sol radiant i primaveral. Fa molts anys, hi vaig passar una hora
sencera amb els meus fills, que llavors eren molt petits, i em sembla que els hi vaig
comprar un conte a cada un. Avui, el gran treballa de cuiner i la petita acaba la
carrera de filosofia a París.
Tinc més de vint-i-dos records d’aquest lloc gironí, que ja deu tenir tanta requesta
turística com les escales de la catedral o algun carreró del call. Però diria que el
primer de tot —i en Guillem n’ha parlat en alguna ocasió— està associat amb un
nom de dona: Maud. La protagonista d’aquella cèlebre pel·lícula d’Éric Rohmer,
protagonitzada per Françoise Fabian i Jean-Louis Trintignant, em sembla que va
ser la llevadora de l’amistat entre en Terribas i jo. És una cosa més que he d’agrair
a Rohmer. Una més. En Guillem és molt més cinèfil que jo. Però, entre moltes altres coses de la vida, compartim adoració per aquest cineasta francès.
Alguns dels records meus més estimats de la llibreria són els que em remeten a
l’admirat Miquel Pairolí, un escriptor magnífic. En Miquel fa anys que ens va deixar,
però la llibreria continua ferma el seu camí. Tant de bo que visquem molts anys, i
que la 22 ens sobrevisqui perquè algú pugui parlar, també, de nosaltres, que un dia
ens hi vam moure com ombres, mentre a fora plovia amb impetuositat o una llum
de sol primaveral llepava els vidres i ens esperonava l’ànim.
Jordi Llavina
Escriptor i poeta

UNS APUNTS SOBRE
LES LLIBRERIES
Sempre t’han agradat les llibreries. Hi entres, hi voltes, mires les cobertes exposades
a les taules, ressegueixes els lloms dels prestatges –ara amb el cap tombat a
l’esquerra, ara a la dreta–, llegeixes les primeres pàgines d’un volum, el tornes a
lloc, el tornes a agafar i a deixar, n’agafes un altre... No acostumes a trobar-lo a la
primera. Sovint t’hi estàs una bona estona. Però, a diferència del caçador, no cal
que et belluguis en silenci: no hi ha perill que la presa fugi. Tard o d’hora trobaràs
aquell llibre pensat, sentit, escrit i publicat per a tu. El llibreter t’espia de cua d’ull;
potser sap on és, però no t’ho vol dir de seguida.

Quim Bou
Il·lustrador

***
Vas créixer entre tres llibreries terrassenques: L’Àmfora, cal Grau i El Cau Ple de
Lletres. Totes a cinc minuts de casa. L’any que vas néixer es va obrir L’Àmfora i el
fill de cal Grau se’n va anar a la mili. Tots dos fets són rellevants. Amb L’Àmfora, la
ciutat guanyava una llibreria espaiosa i cèntrica que promovia els llibres en català
en un temps en què la plaça Vella encara es deia plaza de España. En anar-se’n a
la mili, el petit Grau va deixar la moto a la sala de darrere l’aparador de la llibreria
de son pare, i no la va retrobar fins al cap de trenta anys. El pare Grau acumulava
llibres i més llibres de tota mena pertot arreu, en piles de més de metre i mig i
en muralles que van esdevenir dobles i triples. Alguna vegada li havies demanat
permís per ficar-te per aquells passadissos inestables. Com més endins anaves,
més interessants semblaven les novel·les. Recordes el dia que, mentre buidaven
l’establiment, van trobar la llegendària moto del Grau fill, allà on l’havia deixat, però
sepultada de llibres. Durant dos mesos la van tenir exposada a l’aparador.
***
Hi ha hagut molts llibreters importants i més d’un de cèlebre. És sabut que George
Orwell va despatxar en una llibreria de vell i que l’experiència gairebé li va fer
perdre l’amor pels llibres: “En una ciutat com Londres, sempre hi ha pel carrer una
gran quantitat de llunàtics no prou greus per ser internats que tendeixen a gravitar
cap a les llibreries”. Per contra, hi ha el cas de l’apassionat Ramon Vinyes, el sabio
catalán que apareix a Cien años de soledad. El 1913, Vinyes va deixar Berga i va
emigrar a Colòmbia, concretament a Barranquilla, on va obrir una llibreria que seria
un punt de trobada dels lletraferits de la ciutat i un estímul per a la colla de Gabriel
García Márquez, que va escriure: “Todo el grupo trataba de hacer algo perdurable a
instancias del sabio catalán”. L’establiment va tenir un final molt propi del realisme
màgic: la nit de Sant Joan de 1923 es va incendiar.
***
El quinto, que és una rifa nadalenca popular al Vallès, té un sobrenom per a diversos
números. El 22, per exemple, és la parelleta d’oques. Des que vaig conèixer el Guillem
Terribas i la seva llibreria, m’imagino que una oca es diu audàcia i l’altra simpatia.
Josep Lluch

Raül Romeva, 2014

Editor
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Sant Jordi , 2013

LA NENA DE LA COCA-COLA

“ENS TROBEM A LA 22!”

L’autoficció està de moda perquè tenim els egos tan grossos com un parell de
dosos. Com els de la 22, aguantant durant 40 anys penjats a la porta d’entrada de
la llibreria. Autoficció, deia. I què carai és, això? Una etiqueta perquè la literatura,
fins i tot la que toca les cotes més elevades del realisme, és ficció, és mentida. I
una mica més, és clar. Aquí el valor afegit, en aquest cas, l’estètic (el que té d’art
la lletra, vull dir). Com la Llibreria 22, que no només és una llibreria. Que és molt
més. I precisament això és el que volia expressar durant el discurs que vaig fer la
nit que se’m concedia el XXXII Premi Just Manel Casero, l’any de gràcia de 2011.
(Que no en parlo mai, només quan em presento: “Hola, em dic Mar i vaig guanyar
el Premi Casero”. Porto el colom d’en Fita a la motxilla, m’agrada ensenyar-lo, pesa
una mica però la vanitat bé s’ho mereix).

És habitual sentir aquest comiat alegre en els cercles literaris de Girona, perquè
bona part de la vida cultural de la ciutat passa per aquest local al qual ja no cal al·ludir
pel nom sencer, de tan conegut i popular com s’ha fet. La 22 és ja una institució
cultural de ple dret, un lloc de trobada dels lletraferits on la literatura sempre fa xupxup. És un punt de referència, doncs, que va més enllà d’un establiment comercial,
que també ho és, mereixedor de diversos premis, entre els quals a la millor llibreria
de la Generalitat de Catalunya (1990 i 1998).
Parlar de la Llibreria 22, que enguany celebra els seus quaranta anys, vol dir parlar
de l’amic Guillem Terribas, el seu cofundador i llibreter durant 36 anys. Ara jubilat,
la seva passió per les lletres —i el cinema— no l’ha apartat de l’actualitat cultural,
i continua jugant un paper ben actiu, sempre al costat d’escriptors, editorials i dels
creadors en general. Prova d’aquest compromís: acaba de rebre el 22è Premi
Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.

Anem a aquell discurs del Casero. Veureu, com que no volia emocionar-me en
els agraïments (i plorar amb aixeta gruixuda, que em conec) vaig fer allò que sé
fer més bé, després d’escalfar macarrons que cuina la meva mare: inventar-me
històries per fugir d’estudi o per ves a saber què. En aquell cas vaig trobar oportú
explicar-ne unaper venir a dir que tenia els mateixos anys que el premi, que havia
crescut admirant la seva feina. L’escena: jo, tenint 8 anys, davant la llibreria perquè
la cua dels cines arriba fins a la porta.—Puc-puc-puc? —Sí, entra. Ja t’avisaré quan
avancem —em diu el meu pare dels anys vuitanta, mentre encén un cigarro. Separo
els grans dosos de la porta a dures penes, vaig carregada amb una coca-cola i unes
crispetes. Entro. Corro a la secció d’infantil. Com que corro i no s’ha de córrer, que
m’ho tenen dit, que tinc l’equilibri d’un elefant damunt d’una corda fluixa, em cau
tot l’arsenal de crispetes i coca-cola damunt dels llibres. Un llibreter amb cabellera
envejable i veu de dolent, EL llibreter, surt del despatx a veure el merder. Jo tenint
8 anys, m’escapo de la llibreria damunt d’un coet i no hi torno a posar els peus,
tement les represàlies pel vessament de banalitat damunt la cultura. Durant tota la
pel·lícula em vaig mossegar les ungles a falta de res més. Gairebé trenta anys més
tard, aquell discurs il·luminat pels focus de La Planeta va ser una confessió i un prec
públic de penediment: “Senyor Terribas: la nena de la coca-cola era jo”.

Va ser el 20 d’octubre del 1978 que va fundar, amb el suport de 25 accionistes,
l’establiment al número 22 del carrer de les Hortes. I ho dic perquè, tot plegat, té
sentit: què és una llibreria sinó un camp de cultiu on creixen el coneixement i la
sensibilitat? Una llibreria és la millor metàfora de la cultura, que ens transforma i
ens nodreix a nivell intel·lectual, però també personal, i propicia una ciutadania
capaç de vertebrar una societat més justa i democràtica. La llibreria és una eina
bàsica d’aquesta construcció, el terrer des d’on s’escampen les llavors que faran
germinar el gust per la lectura i l’escriptura en les noves generacions.
De vocació generalista però especialitzada en humanitats, la Llibreria 22 és un
model d’èxit en l’adaptació del sector a la revolució digital. Així, s’ha transformat
en un centre d’agitació cultural que organitza una agenda atapeïda d’activitats i
convoca anualment el prestigiós Premi Just Manuel Casero de Novel·la Curta.
L’actual llibreter, Jordi Gispert, ha agafat amb mà ferma el relleu, tot projectant la 22
cap al futur i consolidant el paper del llibreter com a figura clau en el circuit del llibre.
Un dels objectius del Pla de Lectura 2020 que volem implementar és precisament
potenciar les llibreries com a centres culturals i prescriptors del llibre i la lectura, i
per això és imprescindible la seva implicació. Com diu Joan Margarit, “la llibertat
és una llibreria”.

A partir d’aleshores, al llibreter amb veu de dolent i a mi, ens agrada recordar
l’anècdota quan ens trobem en so de pau (perquè em va perdonar l’estirabot,
em penso). Però sobretot expliquem que aquella història de la nit dels Casero va
ser una mostra del delicte, premeditat i còmplice, que reitero en cada cosa que
escric: una mentida que conté aire de veritat, com les bombolles que transiten
dins un got de coca-cola. Des de la nit dels Casero que no em canso de donar-vos
les gràcies per la vostra indulgència a l’hora de llegir i la companyonia generosa
del llibreter(que és dels que enganxa els mentiders i els coixos, sobretot per les
pel·lícules que expliquen!).

Per molts anys més a la 22!

Laura Borràs i Castanyer

Mar Bosch

Filòloga i consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Escriptora i guanyadora del 32é Premi de Novel·la Curta Just M. Casero (2012)
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EL JOROBADITO, UN
RECORD MOLT PERSONAL
DE LA LLIBRERIA 22
El 10 d’octubre de 1981 era dissabte. Feia tres anys que la Llibreria 22 era oberta:
una llibreria moderna i lluminosa, on trobaves físicament els escriptors de moda, els
intel·lectuals, els progres... Però aquell dia —m’haureu de perdonar— hi vaig entrar
amb un ànim poc literari: no veia els llibres i, si hi havia algú important, no me’n vaig
adonar. El cor em bategava atribolat i amb els ulls delitosos buscava aquell amb qui
havia sopat la nit abans a La Penyora i amb qui després havia pres combinats a
Isaac el Cec. Al pas de la porta de casa meva, a hores petites —la tardor ja refredava
l’aire—, em va dir si m’agradaria anar al cine l’endemà. I va afegir:

Quim Español, 1995

—Si vols, podem quedar una mica abans a la 22.

LA CASA DELS LLIBRES

Ell ja hi era. Tenia als dits El jorobadito, un recull de contes de l’escriptor argentí
Roberto Arlt. La contraportada parlava de la desesperació i l’angoixa sorda i
asfixiant en què vivien els seus personatges, i jo em vaig sentir torbada perquè
no coneixia aquell autor i perquè també sentia un cert vertigen: aquest noi, em
preguntava, “serà per a mi?” Prudent, no vaig comprar cap llibre perquè sabia que,
triés el que triés, diria molt de mi.

La ràdio i el cinema em van obrir les portes de la 22. No va ser fins al cap d’uns
anys que vaig veure que són dos àmbits que han sigut consubstancials de la
llibreria. Vull dir que sense la ràdio i el cinema, la literatura que espera pacient a
les lleixes de la botiga per ser adquirida pels incondicionals clients, segurament
s’hauria sentit òrfena. A Ràdio Olot, primer, i a Catalunya Ràdio, després, vaig
enredar en Guillem Terribas perquè m’acompanyés en uns programes que vaig
fer tant a l’emissora garrotxina com a la nacional de Catalunya. I, és clar, quan
em va picar el cuquet de l’escriptura i vaig trobar una manera millor d’explicar les
històries i un llenguatge més directe i proper per arribar als altres en forma de
llibre, va anar tot rodat. Podria recordar la primera presentació que em van deixar
fer a la 22. Els nervis i el respecte em rosegaven. Estava acollonit i content a parts
iguals. No només per si vindria gent, sinó pel fet que una institució de les lletres
catalanes, la 22, em fes un racó perquè hi pogués parlar del meu llibre als seus
clients i amics. Per sort, va anar bé i prova d’això és que des d’aquella n’hi he fet
més, tant de pròpies com de novel·les d’altres companys. Qui m’hauria dit que al
cap dels anys seria un dels que sovinteja aquest cau ple de lletres que hi ha en el
colze que fa el número 22 del carrer Hortes de Girona abans d’entrar al Mercadal.
I em fa il·lusió saber que també és el referent literari del meu fill de sis anys, en
Quim. La cantonada que la 22 dedica als llibres infantils és el seu refugi, li obre un
munt de mons nous per descobrir. No em costa gens imaginar-me’l agafant de la
mà el seu germà petit, en Pep, de dos anys, per introduir-lo en aquesta aventura.
Se n’hi va de dret quan ens acompanya a una presentació, a una signatura de
llibres, a comprar o a qualsevol cosa que entris a fer a la llibreria, des de veure
aigua, a fer-la petar amb en Jordi o en Guillem, o si convé per alguna urgència,
que quan vas amb mainada ja se sap... Aquesta és la gràcia d’aquesta llibreria, el
tracte, la franquesa, la familiaritat, la proximitat, que fa que t’hi trobis com a casa.
I en una casa plena de llibres s’hi està bé.

Vam sortir de la llibreria i van passar, en un girar d’ulls, una pila d’anys. Jo vaig
començar a escriure; a la 22 hi he signat molts llibres, n’he presentat de meus i
d’altres autors i autores, i he viscut amb la gent de la 22 molts esgotadors i divertits
dies de Sant Jordi. I a El jorobadito —petit, de color taronja—, no sé com, la lletra
se li ha encongit i les pàgines se li han fet grogues, però a la contraportada segueix
parlant de la fragilitat de la vida humana: a vegades penso que és veritat i a vegades
que és una exageració molt literària. El fet és que el llibre ja no és només de qui
el va comprar aquella tarda prometedora, just abans de Fires; ara a la primera
pàgina hi ha estampat l’exlibris dels nostres dos noms, escrits de tal manera que
es llegeixen infinitament, l’un al costat de l’altre.
Maria Mercè Roca
Escriptora

QUARANTENA
Mai una quarantena havia estat tan profitosa per a una societat com els quaranta
anys de la Llibreria 22. En la nostra història recent, quaranta anys ja comencen a
ser una mesura de temps que incita al canvi. Com una macrolegislatura de quatre
dècades: franquisme, transició, incògnita. Afortunadament, quaranta per 22 fan
vuit-cents vuitanta i això implica que teniu molt de futur per endavant. Quan la 22
només feia una dècada que anava, l’inclassificable Peter Greenaway va estrenar
una pel·lícula molt aritmètica: Drowningbynumbers (1988), en la qual les xifres
van caient mentre seguim la història per pantalla. Així és com us vull felicitar els
quaranta anys, vint-i-dosaires.

Que per molts anys i per molts més llibres junts! Salut i llibres!
Martí Gironell

Periodista i escriptor

La veritat és que durant aquests anys he entrat (i sortit) de la 22 de moltes maneres,
tot i que mai de vint-i-un (21) botó. Sovint (20) m’hi he sentit com un andí nouvingut
(19) a la plana plena de llibres que permeten assolirla majoria d’edat (18) lectora.
Les coses que et passen a les llibreries, encara que no sempre les recordis, et (17)
marquen per sempre. Recordo presentar-hi un llibre en absència del seu autor, i
també quan, en la presentació de Verbàlia amb en Fono i en Modest, vam jugar
a pronunciar molt de pressa l’embarbussament dels setze (16) jutges. Amb quin
zel (15) ens hi aplicàrem i com ho celebràrem, com qui treu un catorze (14) a la
travessa. Perquè tots els lectors constants sabem que llegir significa entretzenarse (13) per no caure en l’adotzenament (12) dels llocs comuns i les idees rebudes.
Destriar l’or, la plata i el bronze (11) de tots els altres metalls de paper és feina dels
bons llibreters. Després, tots els lectors tenim els nostres déus (10) i, quan llegim,
cap panteó és inamovible ni definitiu. Ara m’exalta el nou (9), ara m’enamora el vell
i tots els amors de paper tenen capvuitada (8).

UN DINAR XINÈS
Belsize Park era ja llavors un dels barris residencials a la part nord de la ciutat. En
aquell Londres dels anys setanta hi arribaven tota mena d’autoexiliats dels països
de l’Est, sempre disposats a menjar-se el món i amb l’expectativa de fer-se milionaris
en quatre dies, convençuts com estaven que el capitalisme anava d’això. Qui més
qui menys acabava coneixent polonesos, hongaresos o romanesos. L’amic que
ens havia convidat a passar unes setmanes d’estiu a casa seva ens parlava sovint
del violinista romanès que vivia al bloc del costat, un edifici de tres pisos amb pati
comú. No el coneixia personalment, però el sentia practicar el violí cada vegada
que entrava o sortia de casa. Havíem decidit que el violinista, si era romanès,
s’havia de dir Serban Lupu i així va quedar batejat tot i que no li havíem vist mai la
cara. El porter del seu edifici, un polonès amb bata blava que es feia dir Richard,
ens havia informat discretament que el violinista vivia amb aquella dona irlandesa
de galta vermella i cabells arrissats que li muntava —al porter— un sarau cada
vegada que el de la llet li deixava una ampolla de més o una de menys a l’entrada
del pati. “Jo no soc el lleter! Jo soc el porter! Què s’ha cregut aquesta irlandesa
torrada!”, era la frase habitual del Richard quan ens volia comentar la crisi del dia.
Els fets es van accelerar. Haig de dir, si serveix d’atenuant, que érem joves, i per
tant ignorants, cruels i descarats. La qüestió és que un vespre, a l’anar a deixar la
bossa de les escombraries, em vaig trobar un fabulós munt de llibres al costat del
contenidor. Una autèntica biblioteca amb els grans clàssics de la literatura europea.
Qui volia desprendre’s d’aquell tresor? Vaig demanar ajuda immediata al meu amic
pensant que el camió de les escombraries era a punt de passar. Vam amuntegar
els llibres al terra del menjador, tot ordenat en piles per temes i llengües. L’endemà
al matí vam aconseguir col·locar el material a un llibreter de Charing Cross per un
preu que, vist el que ens havia costat a nosaltres, ens va semblar magnífic. Vam
destinar aquell benefici net a un voluptuós dinar al millor restaurant de Gerrard
Street, al cor de China Town. Tips i satisfets de la nostra audàcia vam tornar a
casa. El porter polonès, el Richard, se’ns va apropar un punt esverat: no hauríem
vist una pila de llibres a les escombraries? La porca irlandesa, abans de deixar-lo,
els havia tirat tots per la finestra. El pobre violinista s’havia quedat sol i fotut i, el
que era pitjor, sense els seus llibres! Quina donota, cridava el Richard, l’ha deixat
despullat! El polonès intuïa que en la biblioteca personal del seu col·lega emigrant
hi havia continguda la seva identitat. Ens vam fer el suec i vam entrar a casa. Quan
vam tenir ben fresca l’ampolla de Veuve Cliquot que encara ens havíem pogut
permetre gràcies a la venda, vam voler fer un brindis solidari per l’amic Lupu. Va ser
un brindis sense gaire esma: el xampany era excel·lent, però el negoci que havíem
fet ens va començar a semblar un punt infame. Al Lupu ni l’havíem vist abans, ni el
vam veure després. Tampoc vam tornar a sentir el seu violí. Amb l’amic de Belsize
Parkhem recordat alguna vegada la facècia com una gran jugada de quan érem
joves. Del que no parlem, però, és de l’estranya mania que tenim al menjar xinès,
tant ell com jo.

En termes de lectura, el temps és el gran escultor. La barreja d’estils, autors,
èpoques i llengües garanteix que les certeses siguin patrimoni dels setciències (7)
saberuts que es pensen que se les pensen totes només perquè mengen sopes. No
cal haver cursat ni el Trívium ni el Quadrívium per saber que els franciscans deuen
el seu nom a sant Francesc d’Assís (6). Twitterpèdia ja t’ho resol. De fet, si només
vols que te’n facin cinc (5) cèntims, el millor que pots fer és navegar una mica. Ara,
si vols tenir un coneixement més aprofundit, faràs bé de llegir llibres de tant en tant.
Encara que ja només siguem quatre (4) gats els que llegim, sempre ens quedaran
llibreries i biblioteques persentir-nos fauna protegida. El plaer d’entrar-hi, obrir
qualsevol llibre i, en un tres (3) i no res, submergir-te en la lectura et permet tocar
el dos (2) de la monotonia. És la gran diferència entre sentir que aquell moment és
el número u (1) o un zero (0) a l’esquerra.
Màrius Serra
Escriptor i més

Miquel Berga

Miquel Pairolí, 2004

Escriptor. Pofessor de la UPF. Ex-jurat del Premi Casero
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ESTEM D’ENHORABONA: LA
LLIBRERIA 22 DE GIRONA
FA QUARANTA ANYS!

ELS GRANS NOMS DE LA
LITERATURA ROSSELLONESA
CONTEMPORÀNIA,
TERTULIANS D’HONOR A LA
LLIBRERIA 22 DE GIRONA

Aquest 2018 se celebren quaranta anys de l’inici demolts projectes culturals i
socials del nostre país.I és que, tot i la dura repressió franquista i el llarg silenci que
va provocar, la mort del dictador el 1975, les primeres eleccions democràtiquesi la
resistència i l’oposició al règim que s’havia anat organitzant amb gosadia i delitvan
fer que a partir d’aquestes dates arreu sortissin iniciatives amb voluntat de canviar
la realitat.

El divendres 23 de març de 1983, a les 8 del vespre, en Guillem i un servidor de
vostès vam mantenir a la llibreria un col·loqui molt profitós amb un grup d’escriptors
de formació francesa, dels antics comtats, que escrivien en català. Va ser una
trobada històrica perquè alguns dels qui es desplaçaren llavors finsa Girona ja no
són entre nosaltres. Hi assistiren Patrick Gifreu, Jordi Carbonell, Pere Verdaguer,
Joan Vilanova, Antoni Cayrol (Jordi Pere Cerdà), Renada Laura Portet i Joan
Tocabents. Recordo que a la fi de l’acte van deixar a la llibreria una generosa
mostra de la seva producció llibresca per a qui desitgés acostar-se a una literatura
i una geografia prou precària, vinculada a la terra. Ara per ara, a grans trets, JoanLluís Lluís i Joan-Daniel Bezsonoff són els dos darrers escriptors nord-catalans
més ambiciosos, que escriuen prosa en bell catalanesc, que tenen una projecció
diguem-ne nacional. Escriure en prosa és la prova de foc d’una cultura.

Aquestes iniciatives tenien sovint al capdavant persones vinculades a l’escoltisme,
a les associacions de veïns i a tants d’altres moviments socials que s’havien anat
organitzant per combatre el franquisme.
La Llibreria 22 és també fruit d’aquest moment, d’aquest combat i d’aquestes
ganes de canviar les coses. Vint-i-cinc accionistes, que encara avui formen part del
projecte, amb el saltenc Guillem Terribas al capdavant, van decidir que a Girona
calia un nou espai de cultura i de llibres. I ho van fer. I el van pensar “en gran”. I
avui, 40 anys després, el projecte continua ben viu.

Encara que per edat, per formació i per gustos no formaven un grup homogeni,
ni bevien de les mateixes estètiques, recordo que van parlar amb admiració, però
també amb pena del seu petit país arrencat per França amb una densa història, no
sempre prou coneguda a l’altra banda de la ratlla. També d’editorials, de literatura,
de la llengua, del seu dialecte particular, de la projecció de la seva obra, del seu
grau d’indefallent compromís ètic, tot i una realitat mudable i del tot incerta que no
deixava acabar d’aflorar la seva cultura d’escriptors migpartits i bilingües. Bona
part del públic va aplaudir aquella originalitat rossellonesa. Els nouvinguts van
regraciar-nos la generosa acollida que els vam tributar.

Des del primer dia, els impulsors de la 22 tenien clar que al costat (o per davant)
de les múltiples activitats i iniciatives culturals que volien organitzar, caliauna
atenció acurada i d’assessorament als lectors que s’acostaven a la llibreria, una
oferta àmplia i diversa de títols—que volia dir també un espai gran—i, també,
un servei àgil i eficient—una qüestió no sempre fàcil de resoldre si estàs ubicat
fora de l’àrea metropolitana. I sabien,també,que una llibreria és un llibreter (o una
llibretera), que no vol dir, com diuen els diccionaris, “el que ven llibres”, sinó algú
que llegeix, que coneix els gustos dels seus lectors i els sap aconsellar, que té dots
per tractar amb distribuïdors i editors, que cuida els autors que participen en les
activitats, que estableix xarxes de complicitat amb entitats, escoles, biblioteques. I,
finalment, també tenien clar que calia explicar el que feien i ser presents als llocs
“on passen les coses” i que, la majoria de vegades, vol dir: Barcelona. I, per això
—i segurament, coneixent els gironins, també per mostrar als de la capital que els
de Girona també en sabien, de tirar endavant projectes culturals potents— des del
primer moment, en Guillem va participar en tota mena de saraus, festes, tertúlies. I,
per tant, la llibreria va anar-se fent un espai molt més enllà de la ciutat. I així, amb
aquests valors i aquests principis, i amb molt d’esforç, han arribat fins aquí.

En aquest aspecte i per aquelles dates, un altre dia, a l’entrada de fosc, vam
anar al CEDACC de Perpinyà, un centre de documentació de la cultura catalana,
avui desmantellat i convertit en biblioteca de barri, a presentar alguns exemplars
del SENHAL. Patrick Gifreu s’ocupava des d’allí de buscar-nos autors i artistes
del país que benvolents hi volguessin col·laborar. Aquest arxiu biblioteca situat a
l’avinguda de la Gran Bretanya de Perpinyà estava situat davant per davant del
Commissariat de Police de Perpignan. En arribar a l’acte vam deixar el cotxe en
un aparcament públic situat darrere de l’Hôtel de Police. Recordo que quan vam
sortir, en acabar l’acte, potser a les vuit del vespre, i vam adreçar-nos al cotxe,
el vam trobar amb el maleter i les quatre portes obertes de bat a bat. Eren temps
en què a Perpinyà hi havia temor per ETA i per Terra Lliure. Entenem que algú de
la prefectura, d’una manera neta i professional, ens va obrir el cotxe, no fos cas
que fóssim terroristes i portéssim el cotxe carregat d’explosius disposat a fer-los
esclatar darrere les seves instal·lacions.

Les llibreries, tot i que de vegades potser no ho acabem de valorar prou, són
una peça fonamental en la cadena de valor del llibre. I, llibreries com la 22 són
imprescindibles per al sector i per al país.I per això, tal com deia, tots plegats estem
d’enhorabona.
Moltes felicitats a tots els que ho han fet possibleaquests quaranta anys i tota la
sort i molts encerts a en Jordi Gispert i a l’equip actual. Llarga vida a la Llibreria 22!

Com podeu veure, dedicar-se a la literatura també té, a voltes, una qualitat d’emoció forta, pot arribar a estimular encara més la imaginació del lector.

Montse Ayats

Editora. Presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana

Pep Vila

Filòleg. Editor de plaqueta Senhal

FUGIR DEL DESCONCERT
Ens hem inventat tota una colla d’eslògans pensats per incitar la gent a llegir.
Llegir ens fa lliures, llegir ens fa feliços, llegir ens fa persones, llegir ens fa
viatjar. No es pot pas dir que no continguin, cadascun d’aquests eslògans, la
seva parcel·la de veritat. Però segurament tenen més d’eslògan que no pas de
descripció una mica acurada de la mena de cosa que dona sentit als llibres, a
llegir i, per tant, és clar, a les llibreries. Llegir no ens fa necessàriament més lliures;
segons quins llibres només han aconseguit proporcionar una visió dogmàtica i
crear una població lectora adotzenada. Llegir tampoc no ens fa més feliços; tant
de bo, però la gent que llegeix llibres acostuma a coincidir amb la gent que es fa
preguntes perilloses, com ara què és la felicitat, i això no acaba d’ajudar a ser
feliç, francament. Llegir tampoc no ens fa persones. Sobretot no ens fa bones
persones. No, el filldeputisme no es corregeix llegint, per desgràcia. I llegir ens fa
viatjar, sí, és clar, en el sentit que ens permet viure vides que no són les nostres
i transitar espais que no trepitjarem mai. Però no he pensat mai que aquest fos
el mèrit principal d’un llibre. Als qui no ens en sortim de viure ni tan sols la nostra
pròpia, de vida, i el minúscul espai del nostre cos se’ns converteix en un misteri
insondable que sabem que no acabarem mai de recórrer, ens ve més aviat poc
de gust ficar el nas a la casa de veïns imaginaris. Per què llegim, aleshores? Per
què és absolutament indispensable que ho fem?
Quan viatjo a una ciutat que no conec, una de les primeres coses que hi busco és
una llibreria. Intento imaginar-me una ciutat com Girona sense cap llibreria i m’adono que seria una ciutat completament diferent. Perquè una llibreria, a diferència de
qualsevol altre comerç, és un magatzem de sentit. Del sentit que no hi ha manera
que faci la vida tota sola. És per això que necessitem els llibres. Vivim, si realment
vivim de debò, sense entendre-hi res, sense entendre’ns a nosaltres mateixos ni
tan sols, i l’artifici del llibre (de la novel·la, del poema, de l’assaig) ens proporciona,
momentàniament, no només el consol que en algun lloc les coses hi passen amb
sentit, sinó també la possibilitat de poder-ne rescatar una mica per aplicar-nos-el.
Perquè dins els llibres, fins i tot les receptes culinàries hi surten bé i la foto del
plat fa venir gana. Un llibre és la mena de cosa que només podia inventar algú
perfectament atònit davant la realitat, algú tip i fart de no entendre-hi res. Saps
què? Farem un llibre, a veure si enviem el desconcert a dormir una estona i, de
passada, aconseguim entendre-hi alguna cosa. Que no és poca cosa. Per molts
anys, Llibreria 22. Moltes gràcies per quaranta anys d’ajudar-nos a fugir, a estones,
del desconcert.

Oriol Ponsatí-Murlà

Escriptor, editor. Guanyador del 34é Premi de Novel·la Curta Just M. Casero (2013)
Jordi Gispert i Bernardo Atxaga
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Joan Roca, Guillem Terribas i Salvador García-Arbós

AMIGO IN–VISIBLE

universitat en una ciutat universitària, una ciutat sense museus o de museus
tancats en una ciutat de museus, una ciutat amb poc teatre en una capital teatral,
una ciutat d’escassa tradició musical en una ciutat vibrant amb la música. Una
ciutat amb pocs equipaments culturals en una ciutat ben dotada d’equipaments
(biblioteques, auditori, escola d’art, centres cívics, cinemes en versió original...).
Era impossible que no es produís també la reconversió de les llibreries. Però
aquí la reconversió va ser més traumàtica. Llibreries de gran tradició a la Rambla
tancaven. Només a l’Argenteria s’estava produint l’adaptació als nous temps
d’una llibreria catòlica lligada a l’església, els convents i el seminari i que estava
descobrint unanova veta de mercat. El panorama, però, era limitat i a l’Eixample
l’Empúries trigaria a ser alguna cosa més que una llibreria impulsada per l’Opus
Dei. La Llibreria Carlemany, que arribaria més tard, ompliria alguns buits.

A Jordi Ignasi
Recuerdo el llegar a Girona. Recuerdo los tropiezos por la ciudad, mirando.
Recuerdo buscar un lugar. Buscar un lugar y tropezar, al levantar la vista tras un
tropiezo siempre se encuentra algo. Y recuerdo encontrar.
Es así, más o menos, como en mitad de mi camino encontré la Llibreria 22. Entré,
miré y me quede.
Empece a hablar con un chico alto, delgado, de sonrisa picara. Conversaciones de
libros, de música, de Burroughs, de Divine Comedy. Charlas entre sus cigarros y
mi descanso del paseo. Al llegar a casa le contaba a M que había estado hablando
con J de esto y de lo otro, de aquello y de lo de más allá, de lo divino y de lo
humano, de lo tangible e intangible.

Però la novetat més directament associada a la revolució cultural de la ciutat va ser
des de la seva creació la 22.
Va introduir una trepidant dinàmica de presentacions, va disposar d’un activista
incansable, l’ara molt conegut i reconegut Guillem Terribas , va moure cel i terra per
associar el negoci a la presència d’autors i autores de primer nivell, va madurar un
servei d’atenció eficaç, va saber trencar el motllo de les altres llibreries.

Así eran mis primeras mañanas en Girona, derivas y libros, libros y derivas
Con M salíamos de paseo y entrabábamos en la librería, pero con una diferencia,
allí no estaba J. Estaba J, pero no era el mismo. ¿Me estaba inventado un amigo
para tener algo que contarle a M cuando llegaba de trabajar? Esto me lo preguntaba
M medio en serio medio en broma durante la comida. A lo cual yo, entre bocados,
susurraba que no, que era verdad que J existía y no solo en mi mente.

I es va fer un forat imprescindible en el mercat de les llibreries de la ciutat. Va ser
capaç d’allargar la Rambla al carrer Hortes, va fer saltar el riu als més recalcitrants,
va convertir en Modest Prats quan va ser rector del Mercadal en un imprescindible
tertulià de cada dia.
Avui ja no podríem imaginar Girona sense la 22.

Volvíamos en nuestros paseos a la 22 (ya era la 22) pero J nunca aparecía por las
tardes. “Pues trabajará por las mañanas” decía yo, mientras M me sonría incrédula
con los ojos. Allí hablábamos con el otro J, sin embargo nunca le pregunte. “¿Por
qué?” Iban pasando los meses. Nos íbamos haciendo con la ciudad. Paso el verano.
Llegó el y otoño descubrimos que las fiestas de Girona se celebran a finales de
octubre. Nos pusimos a mirar los conciertos a los que ir y… coincidencia!, allí estaba
Neil Hannon (The Divine Comedy) actuando en el Auditori. Hablé con J. Me dijo que
igual iba. Yo lo tenía claro, ¡íbamos a ir!. Llego el día del concierto. J me había dicho
que venía. Era el momento de que M viera por fin que J no era una ficción.

La revolució cultural, la reconversió cultural de la ciutat segueix ben viva i la
22, que celebra quaranta anys, no es complau en els aniversaris sinó que mira
activament al futur.
Joaquim Nadal i Farreras
Historiador, polític i escriptor

Entramos, no lo vi. “Joder!”, pensé yo. Nos sentamos, se acercaba el comienzo
del concierto cuando de pronto lo vi subiendo a la parte de arriba, se lo señale a M
pero en ese instante alguien pasó y lo tapó. M me miró. No estaba loco. Estábamos
en el mismo sitio los tres pero no podía hacer nada por encontrarnos. Terminó el
concierto. “Conciertazo!”, pensé, “mañana lo comento con J”.
Me había dado por vencido, “algún día quizá nos encontraríamos por la calle o
algo” me dije. En ese instante, mientras salíamos del concierto oí mi nombre y me
giré, allí estaba J sonriendo. Me volví para decirle a M quien era, mientras ella reía
“por fin, tú amigo invisible”.
Pierre d. la

Creador. Responsable de l’(A)parador 22

LA RECONVERSIÓ
CULTURAL
Fa quaranta anys Girona tenia pendent la seva reconversió cultural. De la
mateixa manera que en el conjunt del país moltes poblacions havien de fer la
seva reconversió econòmica, en el cas de Girona era imperatiu situar la cultura
en el primer terme de la reconversió. Es tractava de transformar una ciutat sense
Joan Barril, 2002
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MISSATGES D’AMOR,
TARGETES DE VISITA

el somni de la llibertat amb les discoteques. Sabien fer compatible el desig de
ruptura i la politització obsessiva amb els mites de la cultura popular. Tots eren
brillants. Qui els coneix sap que encara en són: Miquel Berga, Xavier Corominas,
Guillem Terribas. En Guillem tenia aspecte d’artista de cine i, de fet, vivia a les
pel·lícules. Tant podia estar penjat per Anne, una amiga suïssa d’en Miquel, com per
la bellíssima Romy Schneider. Vam crear una colla d’amics, una mena de comuna
d’esperit cristià que, tanmateix, ens va obrir totes les portes del món, inclosa la del
sexe que, no ens enganyem, era la porta més sol·licitada.

Hi ha autors que amaguen subtils missatges d’amor entre les pàgines dels llibres
de papallones illibreters que deixen targetes de visita amagades als prestatges
de les llibreries, com una picada d’ullet per convidar els col·legues a tornar-los la
visita qualsevol dia. Jo no amago res. Ni als llibres ni a les estanteries. Però quan
arribo per primer cop a una ciutat que m’és desconeguda busco abans que res els
aparadors de les llibreries. Amb els llibres que hi reconec m’imagino com deu ser
la vida a la ciutat i la començo a sentir una mica meva. Després, si a través dels
vidres veig el llibreter, hi reconec els llibreters de casa i sé que només d’arribar ja
tinc a la ciutat una adreça amiga.

Aquesta colla (digueu-nos afortunats) ja comptava amb el fertilitzant de la saviesa
sorneguera i el verb torrencial de Modest Prats. I sense haver fet cap mèrit per
mereixe’l! Ens va caure del cel com un regal que no podrem agrair mai. Després,
mentre uns estudiàvem a la universitat i ens dedicàvem obsessivament a la política,
en Guillem va tenir diversos oficis i va fer la mili al Sàhara, on va desenvolupar, com
a refugi resistencial, la seva famosa dèria cinematogràfica i una imbatible mitomania.
Quan, després de periples polítics i d’estudis, ja en plena transició, molts membres
de la colla ens retrobàvem a Girona, va resultar que en Guillem inaugurava una
llibreria, impulsat per 25 progres més grans que nosaltres i amb més possibles.

A les grans ciutats del món les llibreries són llocs tranquils, que conviden a aïllar-se
del brogit exterior i a concentrar-se en els llibres. Als pobles és una mica el contrari:
les llibreries són espais vivíssims, gairebé agitats, que conviden a oblidar la calma i
a deixar-se anar a tota velocitat per una finestra oberta a l’espai exterior.En tot cas,
a qualsevol llibreria del món, la desconfiança hi és substituïda per la voluntat de
conèixer; la repulsió és derrotada per les ganes de comprendre; la por al desconegut
dona pas a un somriure de complicitat pels autors compartits. Per lluny que sigui de
casa, la llibreria és sempre un refugi, un lloc de pau. Terra d’acollida.

Una nova llibreria en aquells anys era el que ara s’anomenaria “una aposta” molt
arriscada. Costava imaginar que acabaria sent una cosa tan sòlida i determinant.
Durant la primera dècada, va fer dues funcions essencials a Girona: va actuar com a
plataforma i refugi de les joves generacions culturals (el desimbolt Premi Casero era
l’alternativa del Premi Bertrana, que ja tendia a la pompa oficialesca); i va emplenar
un gran buit en una ciutat sense institucions culturalment actives. Per exemple: el
gener de 1980 va morir Llorenç Villalonga, i a cap lloc sinó a la 22, hi havia a Girona
espai per a dedicar-li una conferència d’homenatge. Em penso que la vaig fer jo.

Per això, un cop dins, m’agrada entretenir-m’hi i espiar els clients, inventar una
biografia a cada persona, imaginar una història per a cada lector. En acabat, quan
ja he pres prou notes, fullejo els llibres de papallones en cerca d’algun missatge
d’amor d’en Xavier Bosch a una lectora desconeguda. I remeno frenèticament els
llibres apilats als prestatges més allunyats de la porta, amb l’esperança que caigui
al terra de la llibreria de Beirut, Nova York o Buenos Aires una targeta de visita que
digui: “Guillem Terribas. Llibreria 22. Carrer Hortes, 22. 17001, Girona.”

En Guillem escoltava els millors lectors (especialment Modest Prats i Salvador
Sunyer) i recomanava llibres, anava a la ràdio i també recomanava llibres, escrivia
als diaris locals per recomanar llibres. Participava en tots els saraus de la ciutat
parlant de llibres (i de cinema!), lligant propostes, inventant projectes, preparant
presentacions i convidant escriptors locals o barcelonins. En pocs anys, la 22
era més famosa que la catedral de Girona. La sumptuosa història que ha vingut
després i la que vindrà en els propers 40 es va covar en aquells primers anys en
què, com passava a Casablanca amb el cafè d’en Rick, a Girona tots anàvem a la
llibreria d’en Guillem.

Rafel Nadal

Periodista, escriptor. Ex-jurat del Premi Casero

ELS FONAMENTS

Antoni Puigverd

Escriptor, columnista. Ex-jurat del Premi Casero

La història d’aquests 40 anys de la 22 és la història de la nostra vida. De la
generació que havia conegut les denses capes de pols de la cultura franquista
però també les alegres i perilloses expansions de la cultura antifranquista, que
ho descosia tot per totes bandes: a l’escoltisme, on gràcies a Pete Seguer i Bob
Dylan apreníem història contemporània (la guerra del Vietnam, París de 1968,
les flors de Califòrnia); a les esglésies, on ressonaven les nostres guitarres. O
a l’institut Vicens Vives: desbordat per les nostres lectures de Sartre o Cortázar i
per la primera manifestació antifranquista que va tenir la ciutat: “Fets de Burgos,
desembre de 1970”.
Faltaven uns anys per al naixement de la 22 (i per a l’arribada de la democràcia),
però, sense saber-ho, ja hi estàvem posant els fonaments. Unes noies de l’institut
ens van presentar uns seus amics de Salt: d’extracció obrera, més desacomplexats
que nosaltres (sense les nostres contencions petitburgeses) que sabien combinar

Lluís Maria de Puig, 1999

Xavier Folch, Josep Maria Castellet i Modest Prats
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UN SENYOR MOLT
IMPORTANT
Fa un parell d’ anys vaig passar als meus alumnes de la universitat de Paris la pel·lícula del David Trueba Soldados de Salamina perquè durant el curs que tractava la
memòria com a eina literària vàrem treballar el llibre del Javier Cercas. No l’ havia vist
des de la seva data d’aparació, el 2003, quan jo encara no havia publicat cap llibre i no
coneixia pràcticament ningú del món editorial. Avançada la pel·lícula hi ha un moment
en què les dues protagonistes femenines coincideixen en una llibreria, són l’Ariadna
Gil i la Maria Botto, l´una busca llibres del Sanchez Mazas i l´altra busca llibres esotèrics. A la primera, el Guillem Terribas l´hi du els llibres i li diu alguna cosa semblant a
això: “Toma toma.... ¿estás segura de leer esto? Yo es que soy más de los otros... ”, i
quan la segona paga a la caixa, el Guillem li pregunta: “¿Quieres bolsa o te lo llevas
puesto?” Quin goig em va fer veure el Guillem! No recordava que feia aquest cameo.
No ho vaig poder evitar, vaig parar un moment la peli i els vaig dir, als alumnes:
-Este señor de aquí es una institución, y además es amigo mío.
-Ah, mais il existe? -em va pregunta un alumne.
-Bien sûr qu’il existe, c’est aussi un personnage réel... -vaig respondre.
Després, un cop acabada la pel·lícula els vaig parlar de la 22 i de la importancia
que té per a la ciutat de Girona. Quan identifiques una llibreria amb una ciutat i un
llibreter... és per alguna cosa. Per mi la 22 no és una llibreria qualsevol. Ha estat un
lloc fonamental, no només per la difusió dels llibres sinó per haver esdevingut un
espai de coneixement i riure i amistat permanents. Per tant, poder sumar-me a la
felicitació per aquest aniversari és un gran plaer i una manera de poder agrair a tots
els que treballen i han treballat allà, especialment al Guillem, amb qui tenim molts
amics comuns i qui sempre m´ha recolzat. He anat tantes vegades a la 22 que no
sé quan ha estat per presentar els meus llibres o els llibres d´amics, però sempre,
tant quan hem estat vint persones com quan hem estat quatre, he sortit content.
La predisposició a la generositat del Guillem amb autors i editors és vox populi i més
o menys proporcional a la seva disponibilitat a baixar a Barcelona quan hi ha un còctel. Mai l´he vist enfadat. Però si que l´he vist rient i fumant al mateix temps (i fer això
no és fàcil). Fa anys, un dia que baixava pel passeig de Gràcia amb la meva mare
i el Guillem havia vingut al dinar d´algun premi literari, en el semàfor de la Gran Via
ens vàrem trobar. Evidentment, el Guillem va aprofitar la pausa primer per encendre´s una cigarreta (era el 2011, crec, ara ja ho ha deixat) i després per saludar-me.
Li vaig presentar a la meva mare , i li va dir:
-Vostè té un fill meravellós, senyora, ja pot estar contenta...
Una mare s’ ho creu tot i no oblida mai aquestes coses. I ara, sempre que vaig a la
22 i li ho dic abans a la meva mare em diu:
-Aaaah... vas a veure aquell senyor important -i estira la paraula
“important” com si volgués parlar d´algú llegendari i imprescindible.
Res més lluny de la realitat.
Moltes felicitats, doncs, a la 22 i moltes gràcies Guillem per haver-me deixat tan bé
davant de la mare.
Use Lahoz
Escriptor

Miquel Pairolí a la 22

SERENDIPITY A LA 22
Perquè un llibre ens alimenti, no cal ni que el llegim. Caminant a poc a poc per
La 22 o per qualsevol altra llibreria i girant el cap ara a la dreta ara a l’esquerra,
xafardejant lloms i solapes, aprenem sobre editorials, sobre autors, sobre temes
que ni sabíem que existissin. A diferència dels internautes que visiten Amazon o
Iberlibro, els assidus de La 22 o de qualsevol altra llibreria fullegem llibres, els
olorem, escoltem la fressa de les pàgines quan les fem córrer, els mirem el preu,
la portada, les guardes, el cosit, el llom, el peu, els nervis, la tripa, totes aquestes
parts que els fan tan humans, i després els tornem a fullejar, els deixem on eren
o no gaire lluny, i caminem una mica, per La 22 o per qualsevol altra llibreria, i
després hi tornem, i vinga, en recuperem un dels que hem mirat, el tornem a obrir,
ara amb més familiaritat, en mirem el preu, el tornem a olorar submergits en el plaer
del dubte, perquè arriba un moment en què el llibre és mig nostre però encara no
l’hem comprat, i ni nosaltres sabem si al cap d’un moment ens l’endurem o si es
quedarà allà fins que algú menys indecís se n’enamori.
Quan estem animats, entrem a La 22 o a qualsevol altra llibreria convençuts que hi
trobarem algun llibre, no sabem quin, però ho endevinarem quan el veurem, perquè
serà com si ens estigués esperant sense que nosaltres ho sabéssim. Potser altres
dies hi hem passat pel costat, potser l’hem vist i no l’hem obert perquè no estàvem
preparats —o potser era ell, que no ho estava—, però arriba un dia que sí, i tan
bon punt el tenim a les mans ens envaeix la certesa que és el que avui hem vingut
a conèixer, i ens el volem emportar a casa i tenir-lo sempre a prop, i fer-li un lloc
d’honor a la lleixa dels llibres preferits, i que ens acompanyi la resta de la nostra
vida encara que ens canviem de casa o ens descasem perquè d’ell no ens en
voldrem separar mai. I arriba un moment en què comprem llibres que secretament
sospitem que no llegirem, però igualment no ens hi podem resistir, perquè quan
ens en enamorem comptem que en el futur trobarem de sota les pedres temps per
llegir tots aquests llibres que no ens podem estar de comprar, que hem trobat per
casualitat o per necessitat o per coincidència.
En anglès la paraula serendipity significa que hem fet una troballa inesperada i
involuntària mentre buscàvem alguna altra cosa o no sabíem què buscàvem. Els
motors de recerca i els diccionaris virtuals ens permeten afinar i ens estalvien pèrdues
de temps, però també ens impedeixen conèixer el que no sabíem que existís. Em
temo que les persones formades amb bases de dades virtuals poden acabar amb el
cap mal moblat per manca de serendipity. No seríem qui som sense les hores que
hem passejat per llibreries com La 22. No hi hem perdut mai el temps, allà.
Vicenç Pagès Jordà

Els Pets, 2003

Escriptor, crític literari i membre del Jurat del premi Casero
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LA LLIBRERIA, UNA
PROMESA DE FELICITAT

Londres, addicte a la lectura per evadir-se de la rutina de la feina —ell feia la ruta
de la línia 15, de Tower Hill a Trafalgar Square i sant tornem-hi—, considerava que
“obrir un llibre és descobrir mons, viure altres vides i donar sentit a la nostra. L’única
manera de fantasiejar una mica. Plorar i riure”. Certament, mires les prestatgeries
i les taules d’una llibreria i allà hi ha tota la història de la humanitat condensada. El
pas del temps i el pes de la literatura. Tota la ficció i tota la realitat, explicada des de
punts de vista tan diversos que, segons com, també sembla una història inventada.

Les llibreries són uns llocs estranys. Hi tenen llibres i se’ls estimen. En reben molts,
i més encara que es publiquen, i n’han de fer tria. Perquè cada llibreria tria els llibres
que vol vendre, perquè sap que, amb aquesta tria, configura les seves complicitats
lectores entre la gent que no només va a buscar el que vol, sinó que espera el
descobriment, i de vegades la revelació, al que no hi podria accedir per si sol. Una
llibreria no és, per això, només, un lloc que guarda els llibres per vendre, sinó un
lloc que aspira a conformar una comunitat: de lectors i lectores, aquesta peculiar
raça que no es deixa conceptualitzar en termes de clients, perquè allò que els
defineix no és que compren, sinó que llegeixen el que compren. Hi ha llibreries que
són més aviat magatzems de llibres que esperen ser venuts, però que, per això,
justament, no són del tot llibreries. Perquè al que aspira una llibreria de debò no és
només a vendre llibres, que també, evidentment, sinó sobretot que els llibres que
ven siguin llegits, empaitin i esperonin la lectura d’altres llibres, contagiïn passions
entre lectors o lectores que el llegiran per segon cop, sense comprar-lo, i que,
al capdavall, es deixin embarcar en aquesta promesa de felicitat que sempre és
la compra (o la venda!) d’un llibre. M’atreviria a pensar que una llibreria és això:
una promesa de felicitat. Un estrany intercanvi que forma part més del do que
del negoci: un llibre, quan ho és de debò, sempre dona més que allò pel que es
paga. Per això, l’aparador d’una llibreria no és tant un acte comercial com un acte
d’exposició: i no s’hi exposen els llibres, que també, sinó aquell o aquella que en fa
la tria i que sap que, a través d’ella, s’exposa a si mateix.

El protagonista de la novel·la era Jean Pierre Zanardi, un galerista d’art de París
que al primer “delaguard” deia que si mai es perdia el busquessin en una llibreria.
A ell li vaig cedir una definició que em va costar dies d’anar cisellant fins a arribar
a condensar, amb tres sentències, el que em sembla que és una llibreria: “la pàtria
de la llibertat, el refugi de les paraules, l’autèntic museu del pensament”.
La 22 de Girona és això. I més, perquè hi ha l’ànima dels qui la fan possible i
l’emoció dels qui, quan hi posem els peus —ni que sigui per treure el nas, ni que
sigui per remenar la taula de novetats— ens sentim a casa. I per molts anys.
Xavier Bosch

Periodista i escriptor

EUTRÒPIA I ELS 40 ANYS
DE LA 22

Sé que potser és perquè he crescut en una llibreria que adoro aquests espais.
Una de les meves primeres fotografies és arrossegant-me pel terra enrajolat de la
que els meus pares tenien a la Seu d’Urgell, oberta el 1933. Sé que la diferència
entre un poble i una ciutat la marca no pas cap criteri administratiu o jurídic, sinó
justament la presència d’una llibreria. Una sola llibreria pot portar el món sencer i
al mateix temps tota la història i la memòria del passat al lloc en què una comunitat
viu. No concebo la visita a una ciutat, per breu que sigui, sense buscar i perdre’m
entre els prestatges de les seves llibreries. Els meus records de viatges guarden el
record de les seves llibreries com els més preciosos dels monuments, sigui Rennes
o Gdansk, Berlín o Bolonya, Donosti o Granada, Buenos Aires o París. I en aquesta
biografia espiritual, algunes llibreries ocupen aquell racó del cor que les protegeix
contra qualsevol inclemència: la dels meus pares, que durant dècades va omplir
de llibres les cases de l’Alt Urgell, o la 22, de Girona. Hi ha fidelitats inexplicables.
I m’agraden.

La commemoració del 40è aniversari de la Llibreria 22 m’ha fet pensar que, de tots
els models de ciutat que hem imaginat, el més simètric a la volubilitat capriciosa de
l’esperit humà és el d’Eutròpia, ciutat descrita per Italo Calvino al llibre Les ciutats
invisibles. Eutròpia és una ciutat feta de moltes ciutats, rèpliques de rèpliques
que encomanen el vertigen ontològic d’aquelles còpies que poden igualar (o
superar) l’original. De totes les múltiples ciutats que conformen la ciutat d’Eutròpia,
una ciutat, només una de sola, sempre està buida, a l’espera de ser habitada.
De manera que “el dia en què els habitants d’Eutròpia es troben dominats pel
cansament i ningú més pot suportar la seva feina, els seus pares, la seva casa,
el seu carrer, els deutes..., aleshores tots els ciutadans decideixen traslladar-se
a la ciutat veïna, on cadascú agafarà una altra feina, una altra dona, veurà un
altre paisatge quan obri les finestres, passarà les nits amb d’altres entreteniments,
amistats, bescantaments...”.
Amb les seves arquitectures alambinades, Calvino ha reconstruït una trampa, la
mateixa trampa que Déu depara a les seves criatures: la promesa (il·lusòria) del
canvi, de la transformació d’un mateix en un un-no-mateix. De debò, amb tota
sinceritat, siguem seriosos: és possible el canvi, el canvi personal? Eutròpia és tan
malabarment ambigua que, en el canvi, sempre “roman idèntica a ella mateixa”.
Ni la nova ciutat, ni el nou urbanisme, ni els nous modes de vida evitaran que “els
habitants tornin a recitar les mateixes escenes”, només que “amb actors canviats”.
Eutròpia contempla la principal intempèrie de la persona: el cansament, el tedi, la
rutina, les seqüeles monòtones de la nostra estable inestabilitat, l’atàvic autoengany
assumit que si haguéssim trobat altres ciutats i altres persones, nosaltres no
hauríem estat l’ésser que som ara just al cim d’aquesta ratlla. Com en un consol
provisori que s’anticipa a l’anticipació per neutralitzar el moviment del moviment, a
la meva Eutròpia desitjada sempre hi ha aquest establiment perpètuament obert i
canviant en el canvi: la 22.

Xavier Antich

Escriptor i professor de la UdG

40 ANYS DE LA 22
A vegades, de tant en tant, els autors deixem que algun personatge de les nostres
novel·les digui les mateixes coses que nosaltres pensem. Els lectors creuen que ens
aprofitem d’ells per fer-los dir allò que nosaltres no gosem. En realitat, ells s’aprofiten
de nosaltres. En una ocasió vaig escriure una novel·la que es deia Algú com tu. En
el país de les etiquetes, la premsa i la crítica van entendre que era una història
d’amor. No anaven desencaminats. En realitat, però, amb el pretext d’una novel·la
sobre la il·lusió, vaig voler fer un homenatge a les llibreries. La vaig començar a
escriure en temps de crisi econòmica i no hi havia setmana que no fos notícia el
tancament d’una llibreria al nostre país. Vaig aprofitar la novel·la, doncs, per dir el
que significaven per a mi els llibres i les llibreries. Així, un conductor d’autobusos de

Per molts anys!
Lluís Muntada

Escriptor. Guanyador del 8é Premi de Novel·la Curta Just M. Casero (1988)
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Comiat de Guillem Terribas a la 22, 2015

QUARANTA ANYS DE LLIBRES

Un món fet per en Zipi i Zape, Pantuflo Zapatillas, Jaimita, Sapientín i Don Minervo,
que vivien en uns còmics amagats en els manuals avorrits i sense ficció de les matemàtiques i que obrien esquerdes en les quals es colaven amb escàndol i sense
avisar els inquilins de la 13 Rue del Percebe, les germanes Gilda i en Carpanta.
Que entraven amb ímpetu a trencar sostres, desmuntar cels i elevar les altures dels
carrers amb una passió que avui trobo a faltar en els llibres per a persones adultes.

Aviat és dit, quaranta anys! Doncs resulta que sí, que la nostra estimada 22 fa
quaranta anys i la veritat és que no ha envellit gaire, per no dir gens. Continua
plena de llibres i de presentacions de llibres i de lectors que van a comprar llibres i
a les presentacions. Hi ha cares noves, això sí, però com que han estat modelades
per en Guillem Terribas, gairebé no es nota. La mateixa simpatia de sempre, el
mateix esperit servicial.

Perquè avui és diferent.
I les venes, els camins i les lectures no fan aquell enrenou.
Aquest no és aquell món on les nenes i els nens volen a través del temps, les
bruixes se submergeixen en l’oceà en un llit rovellat i els grans pensadors de la
història tenen cara de nen cubista en un llibre fantàstic d’Eugenio Trías que obria
un passat enigmàtic amb una clau gegant: Plató, Descartes i Martin Luther King esperant al darrere d’un llom groc canari: Las vidas de los grandes hombres contadas
a los niños (dones, ni una). Pensadors extraordinaris i guardats. Esperant-nos al
costat de Charles Dickens i Louise May Alcott. En aquella imprescindible col·lecció
“Juvenil Cadete” de color verd feta per Twain, Defoe, Lewis Carroll i Walter Scott.

I tot per què? Pels llibres, és clar! I per què els llibres mereixen tanta dedicació, tant
d’amor? Doncs perquè els llibres són la vida d’allò que tenim més preuat: l’esperit.
Els llibres narren les nostres vides fetes però sobretot alimenten i encoratgen la
vida que encara tenim per fer. Els llibres són el dipòsit de la nostra memòria i
l’estímul d’allò que es convertirà en més memòria. I la memòria és allò que lliga i
cohesiona un poble i el manté viu per al present i per al demà.
Els llibres són per llegir-los, tothom ho sap. Tot i que algú els té per tenir-los. Són
un tresor tan gran que només tenir-los val la pena. I, a vegades, des del seu silenci,
ens criden. Volen ser llegits. I si els fem cas, si els llegim, ens acostumen a premiar
amb dosis de felicitat immensa que prové dels coneixements que amplien i del
plaer que dona tota lectura ben feta. Jo crec que cal llegir a favor del llibre. Fent-li
un vot de confiança. Buscant-hi allò de vegades amagat però que segur que té.
Perquè un llibre és llengua, és gramàtica, és lèxic, és sintaxi, és allò que conté i
guarda i difon el llenguatge, que és com dir que ens conté a nosaltres mateixos.

Perquè avui, si ens aturem a observar aquell món, mentre veiem la Mafalda, en
Tintín, en Benet Tallaferro, l’Astèrix i les nenes i els nens prodigiosos d’El zoo d’en
Pitus fugir a corre-cuita pel darrere d’una pàgina, tenim la sensació d’haver crescut
a una velocitat vertiginosa.
I tot i així, miraculosament, el nostre món segueix dempeus gràcies a les seves
bastides de conte.

Narcís Comadira

Poeta, escriptor i pintor

Lolita Bosch

Escriptora i activista

LLEGIR DE NENA, SENSE
TEIXITS I AMB BASTIDES
De tot el que vaig llegir de nena algunes coses es van convertir en venes que es
van convertir en camins que es van convertir en murmuris que es van convertir
en llibres. I que avui, eternes, han modelat una escriptura de fang, una lectura de
núvol i dues orelles de llop ferotge.
De manera que segueixen latents els personatges eterns que furguen el meu cervell de palla, el meu cor de llauna, la meva valentia de lleona i les meves sabates
de Kansas. Per tornar del record i bum, com diu el presumit nen Kiko, un altre
cop ser amb en Nils Horgenson de Selma Lagerlöf volant per sobre dels camps al
damunt d’una cigonya que portava un barret en punxa de color vermell. Un altre
cop els Set Secrets d’Enid Blyton que van ser l’origen fantàstic de la CIA: el Club
d’Investigadores d’Albons. I un altre cop Kasperle: aquella titella meravellosa de
Centreeuropa a qui Josephine Siebe va despertar al cap de 75 anys de son. I què
va fer llavors?, preguntava una veu que sortia del llibre al principi de cada història.
Que què va fer?, contestava el narrador, doncs bajanades. Res més que bajanades. I jo reia amb aquella presentació del titella maldestre i badallava i gairebé me
n’anava al llit. Gairebé, perquè la meva mare em llegia Mary Poppins, les cançons
infantils de Lorca i també l’inici de Platero i jo com si fos un mantra.
I era aleshores que m’adormia somiant que entrava en una fàbrica de xocolata que
es convertia en un castell embruixat que es convertia en un internat anglès que es
convertia en el meu cos. Teixit per escriptores i escriptors que eren fora meu. I perplexa menjava pastís de mores i pastís de carn i m’escoltava els personatges amb
peus de catifa màgica, cos de fusta i ulls d’emperador nu cosir un món fantàstic
que mai hem descosit i que avui són venes que són camins que acaben en llibres.

Enrique Vila-Matas, 2006
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PASSEJAR PER
LA LLIBRERIA
Any 2002. Fa poc que he acabat la universitat. Llegeixo un anunci de feina. Faig
una entrevista i m’agafen. La feina és a Vilobí d’Onyar. Responsable de qualitat en
una empresa de càtering. Busco pis, i al cap de poc en trobo al carrer Santa Clara
de Girona. Jo encara no ho sé, però passar sovint per davant de la 22, quedar-me
embadalit davant l’aparador, entrar-hi de tant en tant i convertir les lectures dels
llibres adquirits allà en refugis on apaivagar la soledat del desterrat, faran de llavor
d’una vocació que aleshores no sabia que tenia. Viuré tres anys, al pis de Santa
Clara. Temps que serveix per acabar-me de convèncer de la necessitat de no dedicar-me a la indústria alimentària. Després de voltar món, la casualitat em porta a
treballar en una llibreria de Barcelona. I a partir d’allà, a conduir les meves passes
al món del llibre. De l’edició de llibres. La llavor ha germinat. Faig de tot i aprenc.
Del que cal aprendre i del que cal no aprendre. De com fer les coses i de com no
fer-les. I quan tot just donava les primeres passes en aquest sector editorial (feia
informes de lectura, encàrrecs, alguna traducció i una mica de tot per a una editorial generalista que ja no existeix), em van encarregar acompanyar una autora que
havia de presentar la seva novel·la a la llibreria 22. Així que autora i servidor vam
anar a Girona, vaig portar l’autora a la 22, vam saludar en Guillem, i vam esperar.
No va venir ningú. Ni un trist passavolant. Segurament ell no se’n deu recordar,
però era el primer cop que parlava directament amb en Guillem. Quan va veure que
no vindria ningú, ens va agafar a l’autora i a mi i ens va dur a prendre una cervesa.
La conversa que ens va donar aquell vespre, els consells, els suggeriments, la
seva saviesa, van convertir un vespre gris en una jornada impagable.
Quim Torra, 2008

Any 2012. Falten pocs mesos per engegar una petita editorial. Es dirà Periscopi, i
ja tenim els primers autors fitxats. Em dedico a visitar algunes llibreries. Explicar un
projecte editorial que encara no existeix mai no és fàcil. Alguns no arriben a veure
la llum. Molts només arriben a mig camí. Però entro a la 22, hi torno a trobar en
Guillem. I quan explico el que serà Edicions del Periscopi començo a adonar-me
que funcionarà. Que serà real. I sí. Poc després, els primers llibres. I el dia. El dia
que a l’aparador de la 22 hi ha un llibre de Periscopi. Per aquell mateix aparador
per on havia passat tantes vegades deu anys enrere. I l’altre dia. El dia que fem la
primera presentació de Periscopi a la 22. I hi ve gent. Molta, de fet.
Ahir. Fa gairebé cinc anys que torno a viure a Girona. La meva filla, l’Aina, hi
ha nascut. Els primers caps de setmana, quan tenia mesos, la passejava amb
el cotxet. I feia ruta de llibreries. De Sant Narcís, on visc, a la Carlemany, a
l’Empúries, a Les Voltes, a la Geli, a la Context, i cap a la 22. Si estava adormida,
entrava a donar un cop d’ull a les taules de novetats, a les prestatgeries. Abans
d’entrar, observava l’aparador, per constatar que la il·lusió de trobar-hi llibres de
Periscopi segueix intacta.
Avui. Fa pocs mesos l’Aina i jo entrem a la 22. Hi ha en Guillem. No sé d’on treu
un ninot blau en forma d’astronauta i el dona a l’Aina, que aleshores deuria tenir
dos anys. Des d’aleshores, l’Aina va decidir que el ninot blau es diria Guillem, com
el senyor que ven llibres. L’Aina encara no ho sap, però a la 22 també hi venen
llavors. A les llibreries, a les bones si més no, els llibres també són llavors. Llavors
d’una vida millor.
Aniol Rafel
Editor i lector

Xevi Planas, Miquel Pairolí i Quim Torra

GENT NORMAL,
COM TU I COM JO
UNA SAMARRETA

Molt de temps, em va fer cosa entrar a aquella llibreria tan a prop de la mútua,
oberta per uns modernets culturetes amb vestits de vellut, amb clients modernets
culturetes amb vestits de vellut i posat seriós i altiu de gent llegida i instruïda. Clara
i il·luminada amb fluorescents com la cuina de casa, intimidava més posar-hi el peu
que no pas si haguessin posat bombetes incandescents de galliner i s’haguessin
estalviat l’aparador. Em feia por demanar un llibre que no toqués i em collonessin.
O que em veiessin poca cosa per comprar còmics, aleshores força porcs.

A la 22 no el troben pas a faltar. No pas perquè passi cada dia a tocar un xic
l’oremus, sinó perquè tenen un gran equip liderat per un artista, però són gent
normal, com tu i com jo.

El poema es diu “Ciutat” i parla dels carrers, de les finestres, dels sols, de les
pluges, de les dones..., de tot allò que ens ha fet, que segurament forma part
de nosaltres i també, en certa manera, d’allò que, de nosaltres, queda com a
empremta, com a petjada, en totes les coses–estàtiques i aparentment perennes
o trivials i fugisseres--que ens han envoltat, per on hem transitat. El poema era
imprès en color groc damunt una famosa imatge en blanc i negre del seu autor,
Gabriel Ferrater. Una imatge molt coneguda de Ferrater, aturat a la vorera, potser
al costat d’un semàfor, amb ulleres negres, camisa de ratlletes, texans, el cigarret
a la mà esquerra, mirant a la càmera. I tot plegat –el poema en lletra que va
ser groga, la imatge una mica borrosa de Gabriel Ferrater en blanc i negre—és
estampat en una samarreta vella, de màniga curta, d’un blanc de calç, envellida
sota el sol, usada i rentada i desada i tornada a usar i rentar moltes vegades,
de la Llibreria 22 (Grup 22, hi diu amb lletra més menuda al darrere, hi apareix
la llibreria, còmics, el quiosc, el setè cel...). A l’armari no me’n queden gaires, de
samarretes amb poemes. Si són serigrafiades, normalment s’esborren o el gruix de
la tinta fa una crosteta molesta que esgarrapa lleument; alguns estampats són tan
superficials que no aguanten la primera bugada, d’altres fan una taca de color que
s’escampa com un intent maldestre debàtik casolà. En vaig tenir una –convertida
fa temps en parracs per treure la pols—que va tenir una vida molt llarga: en lletres
negres, d’un disseny elegant i racionalista, damunt un cotó grisós, anunciava, amb
una P gegant, el festival internacional de poesia de Malmö. Ara, de tant en tant,
relativament sovint, em poso la “samarreta Ferrater” i, sense voler, l’associo amb
en Guillem Terribes, i amb una exposició de portades editorials itinerant que em va
ajudar a muntar, i amb el cartell d’en Narcís Comadira per a la revista El número
que tenim emmarcat a casa, i amb sessions a La Planeta, amb presentacions, amb
algun cafè o sopar, amb el que he llegit de les seves memòries, amb un correu
seu de mig comiat... Tot s’acumula i dansa, diluït, com un garbuix suau, melós, en
un sol buf, quan passo el cap pel forat del coll i n’estiro les vores. I de seguida me
n’oblido. Fins que torni a recollir la samarreta del fil on és estesa la bugada, o la
plegui per desar-la a l’armari, o la fiqui a la maleta. Un segon només. No res. Un
instant per als records amables, per al poema, per a la complicitat en els llibres.
L’altre dia, que feia molta xafogor i me l’havia treta, la vaig plegar fent un bolic i la
vaig fer servir de coixí, estirat al sofà. Ajuda a descansar de meravella.

Salvador Garcia-Arbós

Francesc Parcerisas

Vaig perdre la por a entrar-hi el dia que, després de l’escudella de Can Coll, on
sempre era ple i semblava que no havien de tancar mai; estava molt ben situat i
ara ho està més, però continua tancat i barrat, vam entrar-hi a saludar una col·lega
de la universitat. Va ser l’excusa per tornar-hi sovint, comprant quan podia i sense
mangar mai ni un Senhal, ni un punt de llibre, sense permís.
Reien i bevien cervesa, vi barat amb graciosa i coca-cola amb rom, com la gent
normal. I també anaven a veure les mateixes pel·lícules al cine que els havien
posat al costat. I al Modern, i als Catalunya. Resulta que eren gent ben normal.
Un dia vam descobrir que hi presentaven llibres i que els agradava més que hi
entressis que no pas que et quedessis a fora. Però ho trobava massa pedant. I no
hi vaig tornar fins que vaig començar a treballar a El Punt.
Llavors hi vaig descobrir empleats i socis a qui agradaven els còmics i, fins i tot, que
en traduïen. I que el més actiu de tots, que havia portat barba, quan duia bigoti era
clavat al general Alcázar de les aventures de Tintín.
Calia tenir-hi un contacte permanent perquè era de les persones més ben informades
i connectades de Girona. Feia tallats, fumava Rex i anava tot el dia de bòlit, amunt i
avall. Ara encara és de les persones més ben informades i connectades de Girona.
Fa tallats, no pot fumar i, tot i viure de jubilat, va tot el dia de bòlit, amunt i avall
recollint premis, fent pregons i anant al cinema i al teatre.

Periodista

Escriptor, poeta i professor
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40 ANYS, 40 TÍTOLS ESCOLLITS
JAUME FIGUERAS, periodista comentarista cinematogràfic
“El món d’ahir” de Stefan Zweig

ANNA BALLBONA, periodista, escriptora
“La ciutat i la casa” Natàlia Ginzburg

PERE GARCÍA, lector i expert en teatre musical
“Tan lejos tan cerca” d’Adolfo Marsillach

ISABEL MARTÍ, editora
“Bearn” de Llorenç Vilallonga

JORDI BASTÉ, periodista, escriptor
“Una confabulació d’imbécils” de John Kennedy Toole

EMPAR MOLINER, escriptora, periodista
“Bullet Park” de John Cheever

MARC RECHA, director de cinema
“Pa i raïm” de Josep Pla

MONIKA ZGUSTOVA, escriptora
“El món d’ahir” de Stefan Zweig

MARC ARTIGAU, escriptor i autor/director teatral
“Rayuela” de Julio Cortazar

GERARD BAGUÉ, periodista
“Mi último suspiro” de Luís Buñuel

NEUS CHORDÀ, comunicadora i publicista
“Adreça desconeguda” de Katherine Kressmann

JORDI ROUDERA,editor
“El Llibre de la Jungla” de Rudyard Kipling

ISAKI LACUESTA, director de Cinema
“El cor de les tenebres” de Joseph Conrad

MONTSERRAT TURA, metgessa, escriptora
“Les flors del mal” de Charles Baudelaire

TOMÀS SOBREQUÈS, lector
“El procés” de Kafka

FRANCESC MESTRES, editor
“L’home revoltat” d’Albert Camus

LLUC SALELLAS, periodista i polític
“Por el bien del Imperio” Josep Fontana

EVA PIQUER, escriptora, periodista.
“El amor en tiempos del cólera” de Gabriel García Márquez

JOAN MATEU, artista. Creador
“Les roques i el mar blau” de Salvador Espriu.

ROSANNA LLORENS, llibretera
“Trilogia de Deptford” de Robertson Davies

PIERRE D. LA, creador i responsable de l’(A)parador22
“La espuma de los dias” de Boris Vian

DANIEL PALOMERAS, metge, escriptor
“La història de San Michele” d’ Axel Munthe

VALÈRIA GALLART, periodista
“À la recherche du temps perdu” de Marcel Proust.

LLUÍS MORRAL, llibreter
“A la recerca del temps perdut” de Marcel Proust

JORDI GARCÍA, bibliotecari
“Ningú s’oposa a la nit” de la Delphine de Vigan

DAVID PAGÈS, filòleg, escriptor
“Teatre de la natura” d’Antoni Rovira i Virgili

CARME FERRER, Llibretera. Pres. del Gremi de Llibreters de Catalunya
“Incerta glòria” de Joan Sales

QUIM ESPAÑOL, arquitecte, escriptor
“Museo de la novela de la eterna” de Macedonio Fernández

LLUIS COSTA, professor UdG, escriptor
“Historia y comunicación social” de Manuel Vázquez Montalban

CARLOTA BENET, professora i escriptora
“Orgull i prejudici” de Jane Austen

CARME FONOLL, bibliotecària
“El quadern gris” de Josep Pla

JAVIER CERCAS, escriptor
“Miguel Strogoff, de Jules Verne

IZASKUN IBARRETXE, editora
“Un cel de plom” Carme Martí

CRISTINA MASANÉS, escriptora, periodista
“La Muntanya màgica” de Thomas Mann

IOLANDA BATALLER, editora. Directora del Ramon Llull
“La mort i la primavera” de Mercè Rodoreda

JOSEP ROCA, sommelier del Celler de Can Roca
“Pagèsiques” de Perejaume Borrell Guinart

JORDI DORCA, dinamitzador cultural
“Contes” de John Cheever

CARLES MONGUILOD, advocat
“Les dones i els dies” de Gabriel Ferrater

ANNA TEIXIDOR, periodista
“Assajos” de Michel de Montaigne

PAULA TERRIBAS, antropòloga, tècnica en polítiques migratòries
“La plaça del diamant” de Mercè Rodoreda
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PRESENTATS I PRESENTADORS A LA 22
A

Abellà, Carles; Abellà, Josep; Abellan, Joan; Abelló,
Montserrat; Abrams, Sam; Abril, Albert; Abullí, Enrique;
Achotegui, Joseba; Adell, Joan-Elies; Adrià, Ferran;
Adroher, Antonia; Aguilera, Gemma; Aguirre, Miquel;
Ainaud de Lasarte, Josep M.; AISA, Ferran; Alba, Víctor;
Albalat, Antoni; Albareda, Joaquim; Alberch, Ramon;
Alberch, Xavier; Albert, García; Alberti, Elisenda;
Alberti, Jordi; Albertochhi, Giovanni; Alcalde, Carmen;
Alcantára, Sílvia; Alcañiz, Muntsa; Alcoberro, Agapito,
Josep; Agustí; Alcoberro, Ramon; Alcobrerro, Ramon;
Alcover Javi, Jordi; Alegre, Miquel Ángel; Alemany,
Sílvia; Alerton Rossell, Ramon; Àlex; Alexandre, Víctor;
Alier, Roger; Almirall, Jaume; Almiron, Núria; Alonso,
Agapit; Alonso, Ivan; Alsina, Marta; Altaió, Vicenç;
Altimir, Josep; Altisén, Anna; Alvarez, Laura: Alvarez,
Antoni; Àlvaro, Francesc-Marc; Alzamora, Sebastià;
Alzueta, Miquel; Amara, Fadela; Amargant, Pep; Amat,
Mercè; Amatell, Jesús; Amela, Víctor; Amell, Sefa;
Amiguet, Lluís ; Amir Xavier; Amores, Xavier; Andreu i
Abello, Josep; Anglada, M. Àngels; Anglada, Martí;
Anglès, Mercè; Anna Carreras; Antich, Xavier; Arbol del,
Víctor; Aragó, Narcís-Jordi; Aran, Gina; Arana, Cristina;
Arbó, Carles; Arbonès (NIF), Jordi; Arbonès, Josep;
Arce Llupià, Pilar; Argemí, Aureli; Argent, Toni; Argerich,
Joan Albert; Arigana, Josep; Artigau, Marc; Artisen,
Anna; Aritzeta, Margarida; Arizcures, Elias; Armada,
J.R.; Armengué, Irene: Armengué, Joan; Armisén, Eva;
Arnau Figuerola, Josep; Arqués Corominas, Rossend;
Arquillué, Arrufat Quim;Pere; Asens, Jaume; Atmetlla,
Roser; Auger, Montse; Aumatell, Jesús; Ayats, Andreu;
Ayats, Montse; Ayen, Xavi; Ayensa, Eusebi; Ayguavives,
Anna; Ayguavives, Anna S.; Azagra, Carlos; Azúa, Félix;

B

Bacardi, Montserrat; Badal, Julia; Badala, Marta; Badia,
Joan; Badia, Lola; Badosa, Cristina; Badosa, Enric;
Badosa, paqui; Bagué, Gerard; Bahí, Pere; Bajet, Joan
Albert; Bagot, Rafel; Ballbona, Anna; Balanzó, Félix;
Balsach, Maria Josep; Balsalobre, Pep; Balsells, Lluís;
Balta, Pere; Banal, Isabel; Banti Alabau, Èlia; Baños,
Antoni; Barallat, Jaume; Barba, Lurdes; Barbal, Maria;
Barbany, Damià; Barbarà, Joan; Barbarà, Tristan; Barberà
Poch, Damià; Barcelo, Manel; Bardera, Damià; Barceló,
Carles; Barneda, Barnes, M. Luisa: Josep M.; Barnils,
Ramon; baró, Santi; Basil, Carlota; Barrena, Begoña;
Barrera, Heribert; Barril, Bartolomé, José Luis; Joan;
Bartrina, Francesca; Bassa, David; Bassa, Dolors; Bassas,
Àngels; Bassas, Antoni; Bassets, Lluís; Basté, Jordi;
Bastons Garcia, Montserrat; Bastons, Carles; Batallé,
Iolanda; Batet, Mònica; Batista, Antoni; Batlle i Prats, Lluís;
Batlle, Carles; Batlle, Carme; Batlle, Gerard Xarles; Batlle,
Martí; Batlle, Montse; Batllori, Roser; Baulenas, Lluís
Anton; Bautista Duran, Juan;Bayès, Pilarin; Bayo, Manel;
Bech, Carles; Bedós Bonaterra, Laia; Bel·lo, David;
Bellido, Ignacio; Bellmunt, Cinta; Bellsolà, Anna; Beltran,
Noelia; Beltrán, Pilar; Benavidas, Jeroni; Benejam, Lluís;
Benet i Jornet, Josep; Benet, Carles; Benet, Eduard;
Benet, Ivan; Benet, Josep; Bennasar, Sebastià; Benpar,
Carles; Bepes, Josep; Berdonces, Lluís; Berga,Miquel:
Bernet, Jordi; Bertran, Rosa; Bertrán, Lloll; Bertran, Pep;
Besalú, Xavier; Bezsmoff, Joan Daniel; Bianciotto, Jordi;
Biel, Ricard; Bihan, Joan Pere;Bidegain-Pavon, Carlos;
Bilbeny, Norbert; Birulés, J.M.; Bisbe, Quima; Blanch,
Miquel; Blasco, Adrià; Blay, Pep; Boada, Joan; Boada,
Xavier; Boadas, Joan; Boadella, Albert; Bofia, Ricard;
Bofill, Mireia; Bohigas, Oriol; Bolaño, Roberto; Bolinches,
Antoni; Bonaventura, Daniel; Bonet Mojica, Lluís:; Bonet,
Paula; Bolaer, Joan; Bonet, Jordi; Bonet, Sílvia; Borau,
Dolors; Bordas, Pere; Bordas, Jordi; Borja de Riquer;
Borràs, Enric; Borràs, Laura; Borràs, M. Lluïsa; Borràs,
Xavier; Borrel, Esther; Borrell Sabater, Miquel; Borrell
Gerió, Santi: Bort, Nueria; Borrut, Núria; Bosch Martí,
Lluís; Bosch Oliveras, Mas; Bosch, Alfred; Bosch, Joan;
Bosch, Jordi; Bosch, Bosch, Lali; Lolita; Bosch, Pep;
Bosch, Pia; Bosch Boada, Ramon; Bosch, Rosa; Bosch,
Xavier; Bosk, Bel; Bosquet, Jaume; Boto, Maria; Bou,
Albert; Bou, Quim; Bramón, Dolors; Bras, Josep; Brizi,
Enrico; Broch, Àlex; Broggi, Eugènia; Brokken, Bruno;
Bru, Josep; Bru de Sala, Xavier; Brugué Torroella, Quim;
Brunet Brugulat, Carles; Brunet, Maria isabel; Bucay,
Jorge; Buenafuente, Andreu; Buixaderas, Rosa; Bunyol,
Bullaseu, Eva; Burch, Joan; Burgas, Àngel; Burrassó,
Anna; Busquets Grabulosa, Lluís; Busquets, Cinto;
Busquets, Joan; Busquets, Joan (Mn.); Busquets, Jordi;
Busquets, Marià; Busquets, Milena; Bustos, Iolanda;

C

Cabanyes, Xicu; Caballero, Sergio; Cabarrocas, Àlex;
Cabré, Maria Àngels; Cabre, Jaume; Cabrera, Maria;
Cabruja, Teresa; Cadenas, Núria; Cahner, Cal, Joan;
Max; Callís, Pep; Calzada, Arcadi; Calvet, Gemma;
Cama, Alfons; Camacho Grau, Joan Josep; Camacho
Grau, Joan-Josep; Cambra, Xavier; Camino, Agustí;
Campmajó, Josep; Campo, Juan F.; Camps, Eudald;
Camps Mundo, Montse; Campos, Cristina; Canal,
Eduard; Canal, Josep M.; Canal, Jordi; Canaleta,
Canovas, Ester; Pau; Cantalozella, Assumpció; Caparros,
Lluís; Capdeferro, Jordi; Capdevila, Carles; Capdevila,
Germà; Capdevila, Juame (KAP); Capdevila, Salvador;
Capel, Ferran; Capella, Anna;Capelleta, Jordi; Capilla,

Josep M.; Capmany, M. Aurèlia; Caralt, Ramon;
Carbo, Carme; Carbo; Carbo, Gemma; Joaquim;
Carbo, Xavier; Carbó-Dorca, Ramon; Carbonell Fita,
Pere; Carbonell Serraboja, Jordi; Carbonell, Eduald;
Carbonell, Jordi; Cardús, Pere; Cardús, Salvador;
Carmaniu, Xavier; Carmona, Sònia; Carné, Montse;
Caro, Rafael; Carod Rovira, Josep Lluís; Carol,
Màrius; Carranza, Andreu; Carrasco, Carrasco,
Cristina; Antoni; Carreño, Estefania; Carrera, Imma;
Carrera, Carrera, Anton; Salvador; Carreras i Pera,
Joan; Carreras, Mn. Pere; Casacuberta, Margarida;
Casademont Ariadna; Casado, Fermí; Casalí, Casals
Mercant, Jordi; Ramon; Casals, Albert; C Casanova,
Agustí asals, Enric; Casals, Glòria; Casals, Joan;
Casals, Casas, Amadeo; Josep; Casamada, Ràfols;
Casanova, Joan Carles; Casanovas, Joan; Casas,
Francesc; Casas, Joan; Casas,Casas, Àngel; Casas,
Amadeus; Quim; Casas, Rosa; Casas, Salvador;
Casellas Matas, Antoni; Casellas, David; Casellas,
Casellas, Sílvia; Pere; Casero, Roger; Cassasas,
Enric; Cassany, Enric; Castaño, Montse; Castany,
Oriol; Castanyer, Maria; Castanyer, Narcís; Castell,
Antoni; Castells, Antoni; castells, Marta; Castellanos,
Carles; Castellanos, Jordi; Castello, Jordi; Castellet,
Josep M.; Castellvi Miquel, Alba; Castillo, Antoni;
Castillo, David; Castiñeira, Àngel; Castillon, Xavier;
Castro, Antón; Cayor, Antoni; Cercas, Javier; Cercós,
Olga; Cernuda, Gemma; Cervera, Jordi: Solsona,
Gemma; Cervià, Cristina; Chamorro, Jesús Vicente;
Chaplin, Patricia; Checa, Francisco; Chordà,
Neus;Cid, Eduard; Cingolani, Stefano Maria; Cirici,
David; Cirlot, Vitoria; Cisternas Chavez, Arnaldo; Civit,
Mercè; Clapés, Antoni; Clara, Claret, Andreu; Josep;
Claret, Josep; Clemente, José Luis; Climent, Eliseu;
Clotet, Jaume; Cobachan Cuyàs, Manuel; Cobos
Fajardo, Antonio; Coca, Jordi; Cobos, Toni; Coello
Brufau, Joan; Cohn, Priscilla; Col·lecctiu de dones
“La Sal”; Coll, Andreu; Coll, Jaume; Coll, Pitu; Collell,
M. Rosa; Collelldemont, Josep; Colom, Margarida;
Coloma, Josep; Colomer, David; Colomer, Imma;
Colomer, Joan; Colomer, Colomer, Víctor; Julius;
Colominas, Agustí;; Comadira, Narcís; Comas, Antoni;
Combalia, Victoria; Comellas, Mariona; Comellas,
Quim; Compairé, Juanjo; Compte, Bartomeu; Congost,
Carles; Congost, Rosa; Conill, Josep J.; Cònsol,
Isidor; Contel, Raúl; Coral, Xevi; Corbella, Joan;
Corbera, Jaume; Cornellà, Jordi; Cornellà, Josep;
Cornet, Montserrat; Cornudella, Jordi; Coromina,
Jordi; Coromina, Toni; Coromina, Xavier; Corominas
Mainegre, Xavier; Corominas, Jordi, Pardina, Ramon;
Corredor, Anna-Maria; Corredor, Rosa M.; Cortadellas,
Xavier; Cortés, Carles; Cortés, Mar; Costa, Ernest;
Costa, Lluís; Costa, Mn. Lluís; Costa Faura, Bernat;
Costa, Marie; Costa-Pau, Consol; Costa-Pau, Manel;
Costa-Pau, Roger; Crehuet Serra, Eladi; Crehuet,
Maria; Cremadas, Ferran; Creus, Ricard; Crimi,
Alejandro; Cristina, Glòria; Cros, Eugènia; Cros, Imma;
Cruset , Jaume-Albert; Crowder, Matias; Cubells,
Ferran;Cuartiella, M.Mercè; Cucarella, Santiago;
Cuixart, Modest; Culla, Joan B.; Cullell, Rosa; Cuní,
Josep; Cunill, Isidre; Curbet, Jaume; Cussà, Jordi;
Cusell, Xavier; Cutilles, Abel; Cuxart, Bernadette;

D

Dalmau, Antoni; Dalmau, Josep; Dalmau, Marcel;
Darna Casadevall, Narcís; Dauder, Jordi; Daunis, Joan;
Dausà, Jordi; Del Pozo, Joan Manuel; Delàs, Josep de;
Delgado, Francesc; Delgado, Josep: Delgado, Manel;
Diaz, Jenn; Diaz Cano, Santiago; Diez, Xavier; Díez,
Xavier; Dimas Montiel, Josep; Dolz, Domen, Quim;
Gregori; Domènec, Josep M.; Domènec, Rossend;
Domènech Ponsati, Josep; Domènech Casadevall,
Gemma; Domènech, Antoni; Domènec Moner, Joan;
Dominguez, Jair; Donaire, Antonio; Duarte Montserrat,
Àngel; Duarte, Àngel; Duran i Lleida, Josep Antoni;
Duran, Duran, Juan Bautista; Lluís; Duran, Maurici;
Duran, Miquel; Duran, Xavier;

E

Edo, Luis Andrés; Edu, Sivori;Elip, Francisco;
Elorduy, Juan; Ensesa, Enric; Erra, Ramon; Escarcia,
José Luis; Escardó, David; Escribano, Francesc;
Escubedo, Antoni: Escuder, Damià; Escuder, Sílvia;
Espalza, Mikel; Español, Joaquim; Espinàs, Josep M.;
Espinosa, Albert; Espinosa, Sílvia; Espluga, Eudald;
Espona, Imma; Esponellà, Núria; Espot, Martina;
Estévez, Xerardo; Estruch, Montse; Eugenio, Jordi de
San; Exarte, Hedoi;

F

Faber Kaisel, Andreas; Fabre, Jaume; Fàbrega,
Jaume; Fábregas, Neus; Fàbregas, Robert; Fagedas,
Lluïsa; Fages, Pere; Falcó, Xavier; Falgas, Jordi;
Falgas, Lluís; Falgas, Margarida; Falquès, M. Àngels;
Falgueras, Joan; Fañanàs, Miquel; Farjas, Ana; Faro,
Andreu; Farré, Natza; Farrés, Helder; Farruqo, Pepe;
Febrés, Xavier; Feliu LLansa, Ponç; Feliu, Francesc;
Feliu Torruella, M.; Fermoso, Paciano; Fernández
Buey, Paco; Fernandez Castro, Javier; Fernández
Villalba, Carmen; Fernández, David; Fernández,
Higini; Fernández, Miquel; Ferre, Joan; Ferrer Costa,
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Joan; Ferrer, Cristina; Ferrer, Francesc; Ferrer, Ignasi;
Ferrer, Joan; Ferrer, Joaquim; Ferrer, LLucià; Ferrer,
Ferrer, LLuisa; Meius; Ferreres, Ignasi (Mn.); Ferrerós,
Joan; Ferrés Royo, Josep; Ferrusola, Marta; Figuera,
Manuel; Figuera, Miquel; Figueras, Albert; Figueras,
Jaume; Figueras, Josep M.; Figueras, Narcís; Figueres,
Albert; Figueres, David; Figueres, Joan; Filella, M.
Àngels; Fisas, Vicenç; Fiscaro, Josep M.; Foix, Lluís;
Folch, Ernest; Folch, Xavier; Follat, Octavi; Follia, Josep;
Fonalleras, Josep M.;Fonallosa, , Joan; Fonoll, Carme;
Fonoll, Celdoni; Fonoll, Isaac; Font Agulló, Jordi; Font,
Doménech; Font, Jaume; Font, Joan; Font, Jordi; Font,
Mercè; Font, Pere Lluís; Font, Rosa M.; Fontan, Pere;
Fontanella, Francesc; Fontseré, Carles; Fontseré,
Ramon; Forcada, Enric; Forcano, Manel; Forment,
Josep; Fornes, Tono; Fornos, Jordi; Fort Olivella, Joan;
Francesc Canet; Franch, Joaquim; Francino, J.M. ;
Francisco-Busquets, Francesc; Franco, Antonio; Frauca,
Ferran; Frederic Mayol; Fredman, Robert; Freixa, Pep;
Freixa, Teresa; Freixas Mascort, Lluís; Freixas, Lluís;
Freixas, Pere; Freixes, Pere; Frigola, Carles; Frigola,
Joan; Frigola, Mn.; Frontons, Xavier; Fuentes, Manel;
Fuentes, Manel, Peñalva, Marina; Fueri, Agustí; Fuertes
Mateu, Màrius; Fulcarà, M. Dolors; Fullola, Josep M.;
Fuses, Josep; Fusté, Elba; Fusté, Mònica; Fuster, Jaume;
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Gabancho, Patricia; Galvés, Gabriel; Gamell Fornell,
Josep; Gámez, Carlos; Gàmez, Carlos; Garcia Algilaga,
David; García Gual, Carlos; García Ulldemolins, Helena;
García Vidal, Pere; Garcia, Albert; Garcia, Anna M.;
Garcia, Dolors; García, Gemma; Garcia, Jordi; García,
Josep M.; García, Salvador; Garcia, Xavier; GarciaArbós, Salvador; Garcia Morales, Adolfo:; Gardella, M.
Àngels; Gardés, Joana;Garolera, Narcís; Garralda, Jorge;
Garriga, Roser; Garrigasait, Raül; Gassiot, Gassull, Albert;
Xavier; Gassull, Blai; Gassull, Joan; Gavín, Josep M.;
Gaya, Joan; Gayolà, Josep; Geli, Adela; Geli, Anna Maria;
Geli, Maria; Geli, Marina; Genis, Daniel; Genís Samper;
Genover, Anna; Genover, Jaume; Geronès, Lluisa; Gento,
Miquel Àngel; Gibert, Quim; Gifreu, Patrick; Gil de Biedma,
Jaime; Gil Lluch, Francesc; Gil Ribas, Josep; Gil, Ariadna;
Gil, Meri; Gil Bea, Sílvia; Giménez Bech, Jorge; Gimenez,
Miquel; Gimeno Sola, Serafí; Gimferrer, Pere; Gimpera,
Teresa; Ginés, Carles; Ginescà, Gabriel; Ginesta, Xavier;
Giralt Miracle, Daniel; Giralt, Eugeni; Giralt, Salvador;
Girodeu, Gildas; Girona, Maria; Girona, Ramon; Gironell,
Martí; Gispert, Emili; Gispert, Esther; Givone, Sergio;
Gol, Toni; Gomà, Francesc; Gómez Obrador, Ariadna;
Gomis, Llorenç; Gonzalez, Gómez-Font, Àlex; Gonzalez,
Gonzalez Montañez Corioanalo: Inès; Gonzàlez-Agàpito,
Josep; Gorchs, Gordi, Jordi; Ignasi; Gorga, Gemma;
Gorgori, Marcel; Gorina, Àlex; Gouzy, Josep; Gou Clavera,
Maria Glòria; Goytisolo, José Agustin; Gózalez, Gregorio;
Gracía Francés, Víctor; Gràcia, Carla; Gracia, Jordi;
Gracia de, Roger; Graells, M. Teresa: Santos, Lidia; Graó,
Jordi; Gras, J. Ignaci; Grasset, Xavier; Grau, Isidre; Grau,
Jordi; Grau, Maria; Graves, Lucía; Gros, Amanda; Grup
La Fanfarra; Grup Musical “El tren d’Olot”; Grup Praxis;
Grup Proscenium; Guardiola, Josep Carles; Guasch,
Glòria; Güell, Anna; Guerra, Tebu; Guerrero, Manel; Guia,
Josep; Guilera, isabel; Guillamet, Jaume; Guillamet,
Joan; Guillamón, Julià; Guitar, Manel; Guithaud, Michel;
Guitó, Ramon; Guix, Gerard; Guixeras, David; Gutierrez,
Antoni; Gurierrez, Juli;
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Hac Mor, Carles; Halac, Ariel; Heras, Pilar; Hereu Torrent,
Xavier; Hereu, Rosa M.; Heritz, Enrique; Hériz, Enrique;
Hernández Pijoan, Joan; Hernández, Gaspart; Hernàndez,
Maria Josep; Herrera, Diego; Higet, Josep; Horcajo, Félix;
Hormozábal, Hernán; Horta, Gerard; Hortos, Hoyo del,
Teresa; Miquel; Huch, Jaume; Huerta, Jesús; Huerta,
Mercè; Huertas Cos, Eliseo; Huertos, Nani;
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Ibarz, Mercè; Iceta, Núria; Iglesias, Narcís; Iglesias,
Ramon;Illa, Joan;Illamola, Emilia; Íngrid Guardiola;
Iniesta, Rafael; Izard, Miquel; Izaskun, Arretxe;

J

Jacquest, Gerard; Jaen, Maria; Jammich, Kalilu; Jané,
Oscar; Jané, Òscar; Janer, Maria de la Pau; Jaumà,
Josep M.; Jimenez Torregrosa, L.; Joanpere, Xavier;
Jòdar de, Julià; Joel, Joan; Jorba, Miquel; Jorge, Carlos
H.; Josep Thió; Jove, Josep; Juanola, Joan; Juanola,
Roser; Jubert Gruart, Joaquim; Jubert, Joaquim; Juez,
Angel; Juher, David; Julbe, Barbara; Julià, Antoni; Julià,
David; Julià Dinarès, Tessa; Juliano, Dolors; Juliol, Joan;
Junca, Mim; Junca, Sílvia; Juvillà, Pau;

K

Kadaoui; Karim, Mohamed; Kinema Grup; Kopf, Alicia;

L

Lacaba, Fernando; Lacuesta, Isaki; Lafitte, Maria;
Lagares, Josep; Lagares, Sisu; Lahoz, Use; Lanao, Jesús
; Lanau, Pau; Lara, Jordi; Lario, carles; Larios, Jordi;

Lecina, Quim; León, Juan;Leon Gustà, Jorge; Lienas,
Gemma; Lisicic Francesc; Llach, Lluís; Llagostera,
Ferran; Llargues, Josefina; LLauger, Isabel; Llauger,
Josep M.; LLauger, Sergi; Llena, Antoni; Llenas, Albert;
Llenas, Llensa, Anna; Lleonard Montagut, Eva; LLinas,
Mireia; Llobrera, Laia; Llorca, Elisabeth; Llorca, Vicenç;
Llorens, Carles; Llorens, Mireia; Llort, Lluís; Lloveras,
Xavier; Lluch, Ernest; LLucia, Iraida; Lluís Costa; Lluís,
Joan-Lluís; Lobató, Josep; Longdon Davis, Patricia; López
Bofill, Hèctor; López Burniol, J.J.; López de Lerma, Josep
M.; López Llaví, Josep M.; López Raimundo, Gregorio;
López, Anna; López, Antoni; López, Sergi; López Gifreu,
Joan, Carles; Lorente, Rosa; Lóres, Jaume; Losilla,
Carlos; Lozano, Claudi; Lozano, Josep; Lucas, Manel;
Lucero, Lluís; Lujan, Néstor; Luna, Marta; Luri, Gregorio;

M

Macià, Néstor; madrià, Àngel; Magrans, Astrid; Majó, Joan;
Mallafré, Joaquim; Mallafré, Xavier; Malló, Oriol; Manent,
Albert; Manyer, Josep; Manzana, Sílvia; Mañas, Joan;
Mañé Farré, Salvador; Marqués, Jaume (Mn.); Maragall
Mira, Pere; Marçal, M. Mercè; March, Josep M.;Marietta;
Marco, Josep; Margarit, Joan; Mari, Andrés; Mari, Antoni;
Marin, Jeroni; Marin Surroca, jeroni; Marin, Victor; Marietta;
Marina, José Antonio;Marquès, Bep; Marqués, Enric;
Marqués, Salomó; Màrquez, Eduard; Marquinez, Joseba;
Masergues Neus; Martí Castell, Joan; Marti Monterde,
Antoni; Marti, Antoni; Martí, David; Martí, Inka; Martí, Jordi;
Martí, Núria; Martí Rigau, Marti, Xavier; Josep M.; Martin
Viñals; Martin, Andreu; Martin, Adam; Martin, Àngel; Martin,
Jaime; Martín, Miquel; ; Martin de Pozuelo, Eduardo;
Martinell, Alfons; Martinell, Elena; Martínes Tomás, M.
Carmen; Martínes, Emilio; Martines, Jordi; Martinez, Carme;
Martínez Cots, Josep; Martinez, Esther; Martínez, Gabi;
Martínez, Josep-Lluís; Martinez, remei; Martínez, Roser;
Martinez, Sònia; Mas, Andreu; Mas, Sílvia; Mas, Ramon;
Masanés, Cristina; Mascort, Carles; Masferrer, Mariona;
Masferrer, Martí; Masgrans, Astrid; Masià, Rafel; Masip,
Salvador; Masnou, Mn. Josep M.; Masó, Albert; Masó,
Joana; Masó, Pere; Masó, Quim; Masó, Ricard; Masó, Xicu;
Massé, Claudi; Massip, Josep M.; Mata, Jordi; Matarrodona,
Enric; Matarrodona, Miquel; Matas, Josep; Matas, Roser;
Matas, Toni; Mateu, Joan; Mateu, Lluís; Martí Casanovas,
Joan Carles; Mateu, Fonsu; Maruny, Pere; Max; Maymi,
Josep; Mayol, Frederic; Mayol, Montse; Melendres, Jaume;
Mendoza, Eduardo; Mercader, Mercadé, M. Magdaena;
Mercader, Jordi; Lluís; Mercader, Assumpta; Mérida, Pablo;
Merino, Imma; Meseguer, Francesc; Messina, Nicoló;
Mestre, F. De P; Mestres, Albert; Mestres, Jesús; Mestres,
Xavier; Mezquita, Manel; Migolla, Hernan; Miki Moto; Milian
Querol, Joan; Milian Quero, Julian; Milián, Cristina; Millà,
Mariona; Millán, J.A.; Millat, M. Dolors; Milló, Enric; Minguet,
Joan M.; Ministral, Jaume ; Minobis, Montserrat; Miquel,
Angel ; Miquel, Dolors; Mir, Josep; Mir, Manel; Mir, Miquel;
Mir, Victoria; Mirabet, Antoni; Mirabet, Núria; Miralles,
Esteve; Miralles, Eulàlia; Miralles, Guillem; Mirambell, Enric;
Miro Ametller, Joan; Miró, Asha; Miró, Ivan; Miró, Joan;
Misserachs, Xavier; Mitjar Serra, Miquel; Mohino, Abraham;
Moix, Anna M.; Moix, Terenci; Molas, Isidre; Molero, Natàlia;
Molí, Domènec; Molina, Miquel; Molina, Mònica; Molina,
Puri; Molinas, Lluís; Moliner, Empar; Molins, Jaci; Mollà,
Toni; Moly, Neus; Moncada, Jesús; Mondoza, Eduardo;
Moner, Jeroni; Monés, Jordi; Monguilod, Carles; Monsó,
Imma;Montmay, Josep; Montalt, Salvador; Montané, Bruno;
Montellà, Assumpta; Montero, Francesc; Montjé, Lluís;
Montllor, Ovidi; Monto Manent, Guifré.Jofre; Monzó, Quim;
Mor, Carles H.; Mora, Joan; Mora, M. Àngels; Mora, Víctor;
Morales, Morada, Isabel; Morales, Veronica; Jorge; Moreno,
Marc; Moreno, Annabel; Morente, Imma; Morera Perich,
Joan; Morera, Marta; Moreras, Jordi; Moreta, Ignasi;Morote,
Olga; Moroto, Julià; Morros, Remei; Moruny, Lluís; Moura,
Beatriz de; Moya, Bienve; Munné-Jordà, Antoni; Muns
Cabot, Maite; Muntada, Lluís; Muntané, Miquel-Lluís;
Muntaner, Joan Lluís; Muñoz, Carmen; Muñoz Primo,
Carmen; Muñoz, Irene; Muñoz, Josep M.; Muñoz, Teresa;
Murgades, Francesc; Murià, Josep ;
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Nada, Bernat; Nadal, Joaquim; Nadal, Josep M.; Nadal,
Manel; Nadal, Rafael; Nadal, Ramon; Nadal, Tomàs;
Najat, el Hachmi; Navarro, Jep; Nardo; Navarro, Joan;
Navarro, Juan José; Navarro, Judit; Negre, Joan;
Nel·lo, David; Nel·lo, Oriol; Niebla, Josep; Nogué, Joan;
Nogué, Maite; Nolla, Josep M.; Novell, Quicu; Novell,
Rosa; Núñez, Antonio; Nunes de Oliveira, Alexandres;
Nusquets, Blanca; Nyman, Michael;

O

O’Hara, Daniel; Obiols, Raimon; Obiols, Víctor; Olesti,
Isabel; Oliva Prat, Isabel; Oliva, Àlex; Oliva, Salvador;
Oliver, M. Antonia; Oliveras, Josep M.; Ollé, Jaume E.; Oller,
Dolors; Oller, Xavier; Olmos, Vicent S.; Om, Albert; Ordóñez,
Marcos; Orquestra Fireluche; Ortega, Felip; Orteu, J.M.;
Ortiz, Carmen; Ortiz, Ponsi; Ortiz, Dolors; Ortoll, Eva;
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Pagans, Anna; Pagès, Berta; Pagès, Mònica; Pagès, Vicenç;
Pagés, Josep; Pagès, J.M.; Pahissa, Anna; Pairolí, Miquel;
Pairoli, Fina; Palau, Joaquim; Palaudàries, Josep Miquel;
Pallàs, Xavier; Palma, Montserrat; Palau-Laverdos, Jordi;

Palol, Miquel de; Palomeras, Daniel; Palou Rubio,
Saida;Pàmies, Ignasi; Pàmies, Jordi; Pàmies, Sergi;
Panadés, Rosa M; Panero, Juan Luis; Paniker, Agustí;
Panosa, Pep; Panyella, Lluís M.; Paolucci, Gabriella;
Parcerisas, Pilar; Parcerises, Francesc; Pardàs, M.
Àngels; Pardina, Ramon; Paredes Hernández, Joan;
Parra, Amparo; Parramon, Pere; Parrot, Marc; Pascual,
Caterina; Pascual, Pompeio; Pasqual, Josep M.;
Pasqual, Marta; Passola, Isona; Pastells, Josep; Pastor,
Lluís; PauTrayner, M.; Paz, Abel; Pazoa, M. Lluïsa;
Pedret, Ferran; Peiró, Julià; Pelach, Joaquim; Pellicer,
Montse; Pellicer, Pilar; Peñarrubia, Isabel; Peran,
Espartac; Pérdigo, Ilya; ; Pereira, Abel; Perelló Salvadó,
Orteu; Pérez Andújar, Javier; Pérez Sierra, Marta; Perez
Collados, Jpsé M.; Perez, Àlex; Pérez, Carles; Pericay,
Xavier; Pernau, Gabriel; Pessarrodona, Marta; Petit,
Alfons; Pi de la Serra, Quicu; Pigem, Jordi; Pijoan,
Manuel; Pijoan-López, Jordi; Pineda, Iolanda; Pineda,
Cecilio; Pinto, J,M.; Pinto, Raffaele;Piqué, Jaume; Piquer,
Eva; Pisarello, Gerardo, Salellas, Benet; Pla, Jordi; Pla,
Mn. Quim; Pla, Quim (Mn.); Pla, Xavier; Pladevall, Antoni;
Plana, Miquel; Planas, David; Planas, Jordi; Planas,
Josep; Planas, Ricard; Planas, Xevi; Planella, Gabriel;
Plaxats, M. Antonia; Playà Maset, Josep; Pluma, Joan;
Poch, Joan Antoni (JAP); Poch, Josep M.; Pompeia,
Poch, Paco; Núria; Poggianti, Alessio; Pons Lladó,
Jaume; Pons Vidal, Josep; Pons, Arnau; Pons, Enriqueta;
Pons, Ventura; Pont, Jaume; Pont, Josep; Porcar,
Joseph; Porcel, Baltasar; Porta, Carles; Porta, Carme;
Porta, Jordi; Portabella Pallàs, Josep M.; Portavella
Pallas, Josep M.; Portell, Carmina; Portell, Ramon;
Portet, Laura; Portet, Renata; Pous, Josefina; Pous,
Teresa; Prada, Pere;Pradas, Carles; Prat, Enric; Prats,
Agnès; Prats, Llorenç; Prats, Modest; Presas, Jordi;
Prieto, Imma; Prieto, Pep; Prim, Josep M.; Pueyo, Xavier;
Puig de, Irene; Puig de, Jaume; Puig i Boix, Josep; Puig
Pla, Josep; Puig, Carme; Puig, Emili; Puig, Imma; Puig,
Jaume; Puig, Jaume, Mir, Manel; Puig, Jordi; Puig, Lluís
M. de; Puig, Pere; Puigbert, Joan; Puigbert, Pere; Puigbó,
Josep; Puigcercós, Joan; Puigdemont, Carles; Puigdevall,
Ponç; Puigjaner, J,M,; Puigpelat, Francesc; Puigventos,
Eduard; Puigverd, Antoni; Puigvert, Joaquim; Pujadas,
Pius; Pueyo, Javier; Pueyo José Miguel; Pujadó, Judit;
Pujiula, Jordi; Pujol, Adrià; Pujol, Claudia; Pujol, Enric;
Pujol, Ester; Pujol, Josep; Pujol, Núria; Pujolràs, Xavier;
Pumarola, Montserrat; Punsati-Murlà, Oriol; Punti, Toni;
Purroy, Jesús: Puyal, Joaquim M.;
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Quadrat Alexandra; Queralat, Jaume; Quintana,
Albert; Quintana, Àngel; Quintana, Anna; Quintana,
Quintana, Bernat; Gerard; Quintana Riera, Pep;
Quintanas, Josep;
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Sánchez, Emilio; Sánchez, Jordi; Sánchez, Tomàs; Sancho,
Eduardo; Sànches, Guillem; Sandoval, Sergio; Sanroman,
Teresa; Sans Sicart, Joan; Sansó, Sebastià; Sant, Toni;
Sardà, Gemma Santaeulàlia, J. N.; Santamaria, Carles;
Santos, Care; Santos, Lídia; Sanz Pinyol, Glòria; Saqués,
Joan; Sargatal, Jordi; Sargatal, Miquel; Sargatal, Ramon;
Sarries, Dolors; Saurí, Anna; Saurina, Mercè; Saus i Travé,
Sebastià, Roser; Josep M.; Segarra, Marta; Seguí, Josep
Lluís; Segui, Mateu; Segura, Cristian; Sellens; Selles,
Narcís; Senillosa, Antoni; Sepa, Eduardo; Seras, Sígrid;
Serés, Francesc; Serna, Erika; Serra Mora, Jaume; Serra,
Albert; Serrà, Antoni; Serra, Enric; Serra, Eva; Serra, Jordi;
Serra, M. Gràcia; Serra, M. Rosa; Serra, Manel; Serra,
Màrius; Serra, Ricard; Serrahima, Xavier; Serrano, Carles;
Serrano, Sebastià; Serrat, Cesc; Servià, Josep; Servià,
Josepmiquel; Sevgi, Emile; Sierra, Javier; Sibori, Edu;
Simó, Isabel-Clara; Simón, Antoni; Simón, Cristina; Simón,
Lluís; Sinca, Genis; Sintes, Marçal; Sobrequés, Jaume;
Sobrino, Luis; Solà Gussinyer, Pere; Solà, Joan; Solà, Lluís;
Solà, Pep; Solà, Pere; Solana, Joan; Soldevilla, Joan; Solé
Camardons, Jordi; Solé Sabaté, Josep M.; Solé, Joan;
Solé, Josep M.; Soler Roca, Miquel; Soler, Enric; Soler,
Esteve; Soler, Jordi; Soler, Lluís; Soler, Marc; Soler, Muma;
Soler, Pere; Soler, Sílvia; Soler, Toni; Soler,Joaquim; Soley,
Clara; Solís, Agustí; Solsona, Ramon; Son, Conrad; Soto,
Oscar; Sra. Rius; Stigman, Tim; Strubell, Toni; Suarez,
Julio; Subirana, Jaume; Subirats, Marina; Subirós Teixidor,
Rosa M.; Subirós, Jaume; Sullà, Enric; Sunyer Aimeric,
Salvador; Sunyer Bober, Salvador; Sunyer, Lluís (Mn.), ;
Sunyol, Víctor; Sureda Canals, Pere Joan; Surroca, Joan;
Surroca, Josep; Surroca, Ramon, Miralles, Francesc;
Susanna, Àlex;

T

Tardà, Jordi; Tarrés i Canimas, Irene; Teixidor, Anna;
Teixidor, Andreu; Teixidor, Emili; Teixidor, Jaume;
Teixidor, Rosa; Teixidor, Xavier; Ten, Francesc; Terés,
Carles; Teresa Cabruja; Teresa, Solana; Teruel, Ivan;
Terradas, Joan; Terradellas, Enric; Terradellas, M. Rosa;
Terraza, José Luis; Terribas Roca, Guillem; Terribas,
Mònica; Terricabras, Testar, Albert; Josep M.; Teyné,
Aleix; Tharrats, Josep; Theros, Xavier; Thió, Josep; Thió,
Núria; Thió, Santiago; Tió, Núria; Tísner (Avel·lí Artis);
Tizó, Jorge L.; Tocabens, Joan; Todó, Lluís M.; Tolentino,
Javier; Tolosa, M. Helena; Tomàs, Magda; Torner Callicó,
Lluís; Torner, Carles; Torquemada, Ricard; Torre, Toni
de la; Torra, Quim; Torra, Karles; Torramadé, Jaume;
Torramadé, Ramon; Torras, Albert; Torrens, Josep M.;
Torrens, Ricard; Torrent, Ferran; Torrent, Jaume; Torrent,
Josep; Torrent, Miquel; Torres, Joan; Torres, Maruja;
Torres, Xavier; Torró, Jaume; Tort, Antoni; Tortajada,
Anna; Tortajada, Antoni; Toutain, Ferran; Trayner, M.
Pau; Tree, Matthew; Trhio de Pol, Santi; Trueba, David;
Trueba, Jonás; Trullen, Mercè; Tubella, Imma; Tubert,
Enric; Tudela, Xavier; Tura, Montserrat; Turró, Xavier;

Rabat, Montserrat; Radresa, Anna; Rafart, Susana;
Rafart, Susanna; Rafel, Aniol; Ràfols, Oriol; Ramis,
Llucia; Ramos, Carlos;
Ramos, Joana; ReadHeimerdinger, Redondo, Dolores; Jenny; Regás,
Assumpció; Regàs, Rosa; Reig, Albert; Reig, Dolors;
Reixac, Jaume; Reixach, Agustina; Reixach, Carles;
Renau, M. ; Carme; Renedo, Xavier; Reverter, Lluís;
Revilla, Elisa; Revuelta, Encarna; Reyner, Jaume;
Riba, Mercè; Ribas, Antoni; Ribas Blanché, Carles;
Ribas, Ferran; Ribas, Joan; Ribas, M.Rosa; Ribas,
Montserrat; Ribas, Pepe; Ribera, Carles; Ribera,
Dolors; Ribera, Jaume; Ribera, Joan Ramon; Ribera
Titot, Francesc; Ribor, Xavier; Ribor, Xavier C.; Ribot,
Joaquim; Ribot, Mn. Pere; Riembau, Esteve; Riera
Font, Josep; Riera, Carme; Riera, Fèlix; Riera, Ignasi;
Riera, Jeanette; Riera, Joan Ramon; Riera, Josep;
Riera, Miquel; Rimbau, Roser; Ripio, Ángel; Ripollès,
Joana; Rius, Xavier; Rius-amps, Josep; Riquelme,
Nuria; Robafull, Carlos; Robert, Sandra; Roble, Paco;
Roca Vert, Jaume; Roca, Albert; Roca, Elisenda; Roca,
Eloi; Roca, Francesc; Roca, Joan; Roca, Josep; Roca,
M. Mercè; Roca, M. Rosa; Rocas-huertos, Igansi; Roch,
Edmón; Rodà, Jenni; Rodeu, Francesc; Rodri, Jaume;
Rodríguez Pujol, Toni; Rodríguez, German; Roe,
Caroline; Roig, Albert; Roig, Carmina; Roig, Glòria;
Roig, Josep M.; Roig, Montserrat; Roig, Sebastià; Roig,
Xavier; Roma, Eva; Romatxo, Héctor; Romera, Marc;
Romero, Susanna; Roqué, M. Àngels; Roqué, Robert;
Ros, Camil; Ros, Jacint; Ros, Josep; Ros, Maria; Rosa,
Agustín; Rosales, Emili; Roser, Montserrat; Rossell,
Marina; Rossich, Albert; Roura, Lluís; Rourera, Jordi;
Rovira, Bru; Rovira, Ramon; Rovira, Marta; Rubert de
Ventós, Xavier; Rubio, Carme; Rubio, Jordi; Rubirosa,
Jordi; Rufí, Joan Vicente; Ruíz Zafón,Carlos; Ruíz,
David; Ruíz, Gemma; Ruiz, Miquel;
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Xargay, Esther; Xargayo, Jordi; Xifra, Jordi; Xevi “il·lusionista”;
Xicoy, Joaquim; Xirgu, Jordi; Xirinacs, Olga; Xuclà, Jordi;

Sabat, Oriol; Sabater Pi, Jordi; Sabater, Sabater, M.
Antonia; Ernest; Sáez, Ferran; Safont, Joan; Sagarra,
Joan de; Sagarra, Eduard; Saïd El; Sais, Carme; Sais,
Pep; Sala Valldaura, Josep M.; Sala, Jordi; Sala, Magda;
Sala, Ramon; Sala, Toni; Sala, Xevi; Saladrigas, Robert;
Salat, Jordi; Saló, Pere; Salellas, Benet; Salellas, Lluc;
Salvatella, Piua; Sampere, Màrius; San Agustín, Arturo;
San Eugenio, Jordi de; Sánchez, Celia; Sànchez
Mústich, Cèlia; Sánchez Piñol, Albert; Sánchez, Cristina;
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Udina, Dolors; Ullant, Joaquim; Ulled, Jesús; Uriarte,
Xavier; Urrutia, Alain M.; Uyà, Josep M.;
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Vallcorba, Vallejo, Rosa; Olga vallejo; Jaume; Valles,
Carles; Valles, Valles, Tina; Joan; Vallory, Eduard; Valls,
Carne; Valls, Coia; Valls, Josep; Valls Galfetti, Giovanna;
Vallvey Àngela; Vallvehí, Montse; Valverde, Llorenç;
Vancells, Albert; Vaqué, Empar; Varela Serra, Josep;
Vázquez Montalbán, Manuel; Vázquez, Eva; Vega,
Amador; Vega, Ángel de; Vehí, Agustí; Velaz Sicart,
Anna M.; Velázquez, Enrique; Vendrell, Jordi; Ventura,
Feliu; Ventura, Joan; Verdaguer, Miquel; Verdaguer,
Pere; Vergés, Àngel; Vergés, Joan; Vergés, Rosa; Vergés,
Salvador; Viader, Josep; Vicenc, Jordi; Vicens, Francesc;
Vicens, Isidre; Vidal, Joaquim; Vidal-Conte, Mireia; Vidal,
Santiago; Vila, Eloi; Vila, Enric; Vila, Ester; Vilà, Jordi; Vila,
Montse: Vila, Nacho; Vila, Pep; Vila, Santi; Vilallonga,
M. Àngels; Vilallonga, Anna; Vilalta, Esther; Vila-Matas,
Vilaró, Albert; Enrique; Vilanova, Esteve; Vilanova, Rosa;
Vilanova, Santiago; Vicens, Marc; Vilaplana, Vicenç;
Vilaró, Albert; Vilaró, Ramon; Vilarrasa, Lluís; Vilarroya,
Josep; Villalonga, Paco; Villanueva, Muriel; Villatoro,
Vicenç; Villurnia, Pucci; Vinyes, Toni; Viñas, Joan; Viñas,
Ricard; Viñolas, Mariona; Vivó, Carles;

W

Wagensberg, Jorge; Weber, Edgar; Weis, Anie; Wilkinson,
John; Wssombra, Miquel;

X
Y

Yvars, J.F.;Ytzhak, Eduard;

Z

Zapata, Ricard; Zaplana, Carla; Zarraluki, Pedro; Zenia,
Salem; Zgustova, Mónica; Zimmer, Jorg; Zuoloaga, Javier

PREMI DE NOVEL·LA CURTA

JUST
MANUEL
CASERO

RELACIÓ DELS PREMIATS

2000 Guanyador: Àngel de Vega, amb l’obra Rocs. (Ed.
Empúries, exhaurit). Finalista: Josep Pastells, amb l’obra
Witxi. (Ed. Llibres de l’Índex, exhaurit).
2001 Guanyador: Oriol Ràfols, amb l’obra Uu Aa. (Ed.
Empúries, exhaurit). Finalista: Joan-Daniel Bezsonoff,
amb l’obra L’Atlàntida dels quatre cavalls. Editada per l’editorial Empúries amb el títol de La presonera de l’Alger.

1981 Guanyadors: Rafael Vallbona i Pep Bras, amb l’obra
Amfetamínic, publicada dins el llibre Mixtura. (Exhaurit). Finalista: M. Àngels Gardella, amb Concert per a una pantomima, publicada dins el llibre Mixtura. (Exhaurit). Accèssit:
Miquel Fañanàs, amb Susqueda. (Ed. Columna).

2002 Guanyador: Josep Pastells, amb l’obra Pell de cilici. (Ed. Empúries, exhaurit). Finalista: Martí Batlle, amb
l’obra La cicatriu.

1982 Guanyador: Miquel Fañanàs, amb l’obra Heu vist
Tana?, publicada dins el llibre Susqueda i altres narracions. (Ed. del Pèl). (Exhaurit). Finalista: Josep M. Fonalleras amb Conxa Piquer a Nova York, publicada dins el llibre
Mixtura. (Exhaurit). Accèssit: Miquel Pairolí, amb El carrer
de la Llebre, publicada dins el llibre Mixtura. (Exhaurit).

2003 Guanyador: Joan-Daniel Bezsonoff, amb l’obra La
guerra dels cornuts. (Ed. Empúries). Finalista: Pep Prieto,
amb l’obra La disfressa de l’indigent (CCG Edicions).
2004 Guanyador: Joan Negre, amb l’obra La funesta
ideologia. (Ed. Empúries). Finalista: Daniel O’Hara, amb
l’obra La balada de l’astronauta. Editada per l’editorial
Empúries amb el títol de El dia del client.

1983 Guanyador: Josep M. Fonalleras, amb l’obra El rei
del Mambo, (Ed. del Pèl, exhaurit). Finalista: Josep Gregori
amb Tirar les cartes, (Edicions Bromera, exhaurit). (Exhaurit). Accèssit: Anna Dodas, amb Esbossos per a un rèquiem.

2005 Guanyadora: Mònica Batet, amb l’obra El ventre de
la balena. Editada per l’editorial Empúries amb el títol de
L’habitació grisa. Finalista: Josep Buldó, amb l’obra Marioneta o l’amiga de Rousseau. Editada per l’editorial Viena.

1984 Guanyador: Josep Valls, amb l’obra El cap sota
l’ala, editat amb el títol L’àngel atònit. (Ed. Pont de Pedra,
exhaurit). Finalista: M. Mercè Roca, amb Vestit de verd i
blanc. Publicada dins Ben estret. (Ed. El llamp, exhaurit).

2006 Guanyador: Joan Mañas, amb l’obra Arqueologia de
l’amor. (Ed. Empúries). Finalista: Ricard Biel, amb l’obra
Llit d’espines. Editada per l’editorial Emboscall.

1985 Guanyadora: Dolors Garcia i Cornellà, amb l’obra
Albert, (Ed. Columna, exhaurit). Finalista: Ramon Farnés
i Punti amb Emma, jota, cu, pe i efa.

2007 Guanyador: Pau Planas, amb l’obra L’Apèndix. .
Editada per l’editorial Amsterdam amb el títol de La Nau.
Finalista: Núria Martí Constans, amb l’obra Sense espina
ni os. Editada per l’editorial Amsterdam amb el títol de Hores Prohibides.

1986 Guanyador: Josep Pujol, amb l’obra Cal·ligrafia.
Publicada a Tres tríptics (Ed. Empúries, exhaurit). Finalista
Eva Vàzquez, amb Rumb cap al silenci.
1987 Guanyadora: Sílvia Manzana, amb l’obra Tendra és
la nit. (Ed. Columna, exhaurit). Finalista: Lluís Muntada,
amb Lineal. Publicada dins el llibre Espirals, Ed. Pont de
Pedra-Empúries, exhaurit.

2008 Guanyador: Ricard Biel, amb l’obra A la roda de fira.
Editada per l’editorial Amsterdam amb el títol de Potser
perquè erem nens. Finalista: Esteve Miralles, amb l’obra
Set mesos.

1988 Guanyador: Lluís Muntada, amb l’obra Espirals. Ed.
Pont de Pedra-Empúries, exhaurit. Finalista: Josep Càndid Miró, amb Mai més maig.

2009 Guanyador: Josep Campmajor, amb l’obra Olor de
violetes. (Ed. Amsterdam). Finalista: Anna Carreras, amb
l’obra Unes ales cap a on. (Ed. Acontravent).

1989 Desert

2010 Guanyador: Helder Ferrés, amb l’obra Novotsky.
(Ed. Amsterdam). Finalista: Mercè Saurina, amb l’obra
Com dues llunes de Saturn. Editada per Brau amb el títol
Com llunes de Saturn.

1990 Guanyadora: Astrid Magrans, amb l’obra Breu. (Ed.
Empúries, exhaurit). Finalista: Martí Masferrer, amb Fred
Negre. Ed. Empúries, exhaurit.
1991 Desert

2011 Guanyadora: Muriel Villanueva, amb l’obra La Gatera. (Ed. Amsterdam). Finalista: Alba Sabaté, amb l’obra
El soroll de les balenes.

1992 Guanyador: Marc Aguilar, amb l’obra El carnisser
inepte. (Ed. Empúries, exhaurit). Finalista: Bel Bosck,
amb Des-concert.

2012 Guanyadora: Mar Bosch, amb l’obra Bedlam. Darrere les hores càlides (Ed. Empúries). Finalista: Anna Altisen, amb l’obra Quan vaig deixar de ser natura lleugera.
(Ed. Empúries).

1993 Desert
1994 Guanyadora: Bel Bosck, amb l’obra Trucant a les
portes del cel. (Ed. Empúries, exhaurit). Finalista: Santiago
Cucurella, amb Dietari de Silencis (Ed. Columna, exhaurit).
1995 Desert

2013 Guanyador: Oriol Ponsatí-Murlà, amb l’obra Totes
les estacions de França. (Ed. Empúries). Finalista: Jaume
Puig, amb l’obra L’escala de l’evasió.

1996 Guanyador: Pep Bertran, amb l’obra Amanida muscaria. Editada per l’editorial Empúries amb el nom de La
Ribera, exhaurit. Finalista: Miquel Aguirre, amb l’obra
Ombres Paralel·les.

2014 Guanyador: Antoni Carrasco, amb l’obra La segona lluna. (Ed. Empúries). Finalista: Jaume Puig, amb
l’obra Germans. Accéssit: Sílvia Gruart, amb l’obra Només un any.

1997 Guanyador: Albert Figueras, amb l’obra Les hores
fosques. (Ed. Empúries, exhaurit). Finalista: Blai Gasull
amb l’obra Lisboa.

2015 Guanyador: Josep M. Pagès i Escolà, amb l’obra
Blat. (Ed. Empúries). Finalista: Gemmà Sardà, amb l’obra
La veu del Cyrano. (Ed. Empúries).

1998 Guanyador: Ivan Alonso, amb l’obra Abecedari de
la decepció. (Ed. Empúries, exhaurit). Finalista: Miquel
Aguirre, amb l’obra Point Blank.

2016 Guanyador: Jaume Puig, amb l’obra El veler magenta. (Ed. Empúries). Finalista: Gemmà Sardà, amb l’obra
Mudances.

1999 Guanyador: Lluís Vilarrasa, amb l’obra L’home de
Dover. (Ed. Empúries, exhaurit). Finalista: Joan Suqué,
amb l’obra La lluna, la pruna.

2017 Guanyador: Víctor García Tru, amb l’obra Els romanents. (Ed. Empúries). Finalista: Carles Lapuente, amb
l’obra Lliçó d’anatomia.
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