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apunts  DE LLETRES

La Mediterrània no es mor
Text > XaVier cortadellas
Il·lustració > iVán García
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L
a costa central del Baix Empordà corria el risc 
de quedar-se quasi sense llibreries. A Begur 
pràcticament no hi ha res. A Palamós havia 
tancat La Gavina. Un mes després, a Palafru-

gell, Joan Aliu va jubilar-se i va tancar portes. Ben poc 
després ha mort. Ens sap molt de greu. Semblava que la 
llibreria Mediterrània Espai Fòrum se n’anava també 
definitivament amb ell, però, des de fa un mes i mig, la 
situació ha canviat perquè Gemma Garcia i el seu equip 
l’han reoberta. Ara es diu Vitel·la Espai Fòrum. Conserva 
la cafeteria de la llibreria Mediterrània. L’espai destinat 
a llibreria ha crescut una mica perquè hi ha també lli-
bres d’art o de cuina situats en expositors a la cafeteria, 
molt a la vora de l’Espai Fòrum del fons. Ara, aquest espai 
es diu Sala Joan Aliu i, com en el que hi ha a la llibreria 
Vitel·la de l’Escala, Gemma Garcia explica que hi faran 
exposicions, presentacions de llibres i altres actes. N’he 
volgut parlar amb ella: «Fa més de vuit anys que vam 
obrir la llibreria de l’Escala. Tenim, 
doncs, l’experiència i l’estructura co-
mercial que demanava en Joan Aliu. 
Tanmateix, sense el grup de gent de 
Palafrugell interessada a no voler 
perdre una altra llibreria i, sobretot, 
sense la bona predisposició d’en Joan 
i de l’Adela, m’hauria costat molt més 
decidir-me». Avui, tenir la capacitat 
d’estar al capdavant d’una llibreria 
depèn de saber triar. Si no, l’allau de 
novetats desborda llibreteres, llibre-
ters, lectores, lectors i prestatges.
 «Vitel·la», diu la Gemma, «som una 
llibreria generalista. Tenim una mica 
de tot, però mirem de mantenir un 
equilibri entre aquells llibres que ens 
agraden i que pensem que podem 
defensar bé i aquells que ens sembla 
que els nostres clients poden dema-
nar-nos. Naturalment, uns i altres 
no són pas incompatibles. La nostra 
idea, però, és que qualsevol persona que hi entra en surti 
amb un llibre. Fem negoci, sí, però també promovem la 
literatura». 
 L’any 1977, força anys abans, doncs, que Joan Aliu 
o Gemma Garcia sabessin que estarien al capdavant 
d’una llibreria, la Companyia Elèctrica Dharma va treu-
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Que la Mediterrània no es mori, en 
tots els sentits, continua depenent 
sobretot de cadascun de nosaltres

re al mercat un elapé titulat Tramuntana. La cançó amb 
què acabava era «La Mediterrània se’ns mor». També, 
com llavors, que la Mediterrània no es mori, en tots els 
sentits, continua depenent sobretot de cadascun de no-
saltres.


