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ránima de la 
Text; Xevi Planas 

Potüs: Josep Maria Oliveras 

Guilleiii Terribas és Tanima de la Llibreria 22, la Meca cap (in tard o 

d'hora acaben pelegrinant els gironins intcrcssats per la cultura. Afable 

i bonhomiós, aquest cinefil apassionat és un dinamitzador infatigable 

de múltiples iniciatives cuitadancs. Ren dotat per a les relacions publi

ques, Guillem Terribas té la virtut de sumar esfor^os, per damunt de les 

inércies de les capelletes, i de ser coMega de tothom que trcballa per la 

cultura a Oirona i la seva área d'influéncia. 

cara que sapigvicm que no és precisamcnr 
una meravella. A mes, éi ran a prop de 
Girona que ens sentim acomplexats, Els 
salteries sempre hem hagut de IluiCar 
contra i'ocupació constant deis gironins. 
La Uuita de Salt per la seva autodetermi-
nació contra Girona és com la de Cata
lunya contra Espanya. De moment, Salt 
ha aconseguit la independencia i Cata
lunya encara no l'ha aconseguida, 

-Vasté va créixer al Salt deis anys 50, 
quan la pobiació encara no havia patit I'im-
pacte urhanístic que n'ha áe^adat la quali-
tat de vida. Té hons records del Salt de la 
seva infantesa? 

-La viíla a Salt ais anys 50 era tran-
quíMa. Semhlava que Uavors la distancia 
entre Salt i Girona era molt mes gran. Hi 
anavem poquíssim, a Girona. jo estudia-
va en unes escoles estatals de Salt que 
anomenavem popularmcnt cals mestres. 
Em passava tanta estona com podia ]u-
gant per Tentorn del que ara és el carrer 
Llarg, He tingut una formació de carrer. 
M'he passat tota la vida aprenent al car
rer. A poc a poc, vaig anar connectant 
amh nous nuclis, com l'església de Sant 
Cugat i el Veínat. El cinema Nuria i el 
m(3n de l'escoltisme van ser potser enca
ra mes importants que l'cscola per a la 

altes persones que el 
coneixen per la 
seva activilat al 

capdavant de la Lli
breria 22 de Gtrana es pensen que vasté 
és de Girona i no saben que és de Salt.., 

-Sempre he exercit de saltenc. So-
vinr s'ha dit que Salt era una pobiació 
dormitori, abandonada i desolada. 
Tambe tenim mala fama perqué el co
mité revolucionari de Salt era el mes 
terrorista que hi havia per aqüestes ter-
res juntament amb el d'Orriols. Tot ple-
gat ens ha dut ais saltencs a estimar el 
nostre poblé d'una manera especial i a 
reivindicar-lo per damunt de tot, en-

U 
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ÍUILLEM T E R R I B A S I RoCA VB 

néixer a Sait el 14 de desem-
bre del 1951. Es el míixira res
ponsable de la Llibreria 22 des 
de la seva creació, cí 1978. 
Aquest popular establiment de 
Girona ha estat guardonat peí 
govern espanyol per la Miílor 
Labor de la Difusió de la Cul
tura {1986) i per la Generaii-
tat de Catalunya com ;t Millor 
LUhreria (1990 11997). 

ActivLsta inquiet, Guillem 
Terribas ha estat membre fun
dador del col ' lectiu artístic 
Tretze escupint, de rAssemhíca 
Democrática d'Artisces de Gi
rona, del íírup de teacre El Ta-
íleret de Saít, de Radio Saít i 
del CüMcctiu de Crítics Je Ci
nema de Girona. Ha dirigir la 
revista La Farga. Ha coMaborar 
en nombroses publicacions pe-
riódiques {£í Punt, Presencia, 
Reviera de Girona...), i a Ra-
diocadcna i Radio Girona, 
entre altrcs emissore^. Des del 
1981 presideix el Gremi de Lli-
breters de les Comarques Giro-
ntnes. Es el vicepresident pri
mer de! Gremi de Llibrcters de 
Catalunya. Presideix la Comis-
sió deis Llibrecers de la Cambra 
del Llibre de Catalunya. 

mcva educació, Em van obrir un ven-
tall de possibilitats que desconeixia, Al 
coMegi, Tensenyament era en castellá, 
pero els mestrcs ens parlaven en cátala 
quan no feien classe. Llavors ho vivia 
com un fet hen natural. No tenia una 
consciéncia d'estar patint una opressió. 
El meu pare, que era de Granada, ens 
parlava a tota la familia en castella i 
nosaltres li parlávera en cátala. Toe aixó 
era per a mi d'una normalirat extrema. 
Fins que no vaig entrar a Tescoítisme 
no em vaig adonar que no em deia Gui-
llermu, sino Guillem, A l'escolrisme 
vaig eomprovar que la llengua que par-
lava també es podia escriure, tot i que 
jo no en sabia, perqué no l'havia pt)gut 
aprendre a l'escola,.. El millor record de 
la meva vida és el de la temporada que 

He tingut una formació 
de carrcr. 

M'hc passat la vida 
aprenent al carrer. 
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vaig passar a ca^a d'uiih oncles exiliars a 
Montalban, a Occiránia, enrrc el juny 
del 1958 i el manj del 1959. Jo tenia sis 
anys. La meva mare, fotuda i amb qua-
ranta anys, acabava de parir el meu 
germá, Com que la familia no se'n sortia, 
ens van enviar a la meva germana i a mi 
a casa deis oncles a Montalhan. Tot el 
dia cuidava vaques i gallines enmig del 
camp, sense haver d'anar a escola ni res 
de res. Van ser uns mesos extraordinaris, 
en plena naturalesa. 

-Com se li va despenar l'interés per 
¡a cultura' 

-A mi ni'han agradar semprc el ci
nema, el reatre i la literatura, per aquest 
ordre. De pctit, el dissabte a la tarda jii-
gava amh els amics a muntar obres de re
atre que cns invcnravem a partir de le,s 
pcMícules que mes ens impressionaven. 
Era un divertiment casóla que ens venia 
a través del cinema. Sempre jugava al 
cárter o a casa deis amics. No sóc cons-
cient d'haver crescut amh cap trauma fa
miliar, pero a casa hi havia un ainbient 
mes aviat de pobresa i jo a fora mai no 
explicava que era el fill d'un policía mu
nicipal íjue teiiia fama de teñir moka 

mala llet. Quan em prcgunrax'en de qué 
rreballava el meu pare, jo rcsponia que 
era funcionar! de TAjuntament de Giro-
na. Hn canvi, de la meva mare, TEstrella, 
coneguda popularmenl com la Nica, per
qué és la filia de can Nic, sempre n'he 
sentit parlar bé a tothom.,. Mai no he 
vülgur viure acomplexar. Si una cosa em 
por perjudicar, l'eshorro. Tinc un carácter 
que m'ajuda a eliminar el que no em va 
bé. Jo vaig a la meva. Si de petit o de 
jove sempre era fora de casa és perqué a 
casa deis amics trobava el que no rrobava 
a casa. Ara, de gran, vcig la importancia 
que van teñir per a mi l'escoltisme i La 
Pastera com a plataformes d'acció cívica. 
Vaig comentar a dibuixar i a pintar rea-
litzant cartells i muráis per a l'escoltisme. 

-La Pasiera era un deis nuclis culturab 
mes dirúmia de Salí al final deis anys 60? 

-La Pastera era un punt efervescent 
d'activismc que es va impulsar a Sait des 
de la rectoría de Sant Cugat a la segona 
meitat deis anys 60. Un mossén que havia 
arribat a la parroquia amb aires nous va 
deixar un local a un sector de gent c]ue 
s'havia escindit del pattonat de can Pan-
xiit, perqué tenia ganes de fer coses amh 

uns plantejaments n és renovadors que 
no pas els de la juma, dominada per 
conservadors d'Acció Católica i presidi
da per en Josep Jontiuera, que mes tard 
es va convertir en el meu sogrc. Al 
local que ens va deixar el mossén hi 
havia una pastera i a en Lluís Mateu, 
que tamhé va ser el que va liarejar el 
grup de teatre El Talleret, se li va acudir 
que podfem anomenar-lo La Pastera. 
Entre el grup d'escindits de can Panxur 
que eren al capdavant de La Pastera hi 
havia en Joan Cañáis i en Salvador 
Sunyer, que amh el Grup Teatral La 
Pastera van muntar obres de Salvador 
Espriu, Manuel de Pedrolo i altres au-
rors. jo era de l'ala juvenil d'aquest 
grup, que en certa manera va acabar 
sent absorbit per Prcscénium. Recordó 
que vaig intervenir com a actor a Ronda 
de mort a Sinera i en altres muntatges. 
En aquella época, sense demanar els 
permisos necessaris ni res, també orga-
nitzávem unes tertulies que en déiem 
Eís dijous a La Pastera. A mi em \"¡-in ser
vir per descohrir una realitat social 
nova i per entrar en contacte amh mol-
tes persones que n(> coneixia, Hi va 
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passar moka gent: en Roca Costa parlant 
deis Beatles, en Catles Vivó parlant de 
Lanza del Vasto, en Joan Ribas parlant 
de Presencia.,. 

-Sembla que a Sah vosle ha jet lots 
els papen de l'auca: actor de teavre, orga-
nitzador de leriúiies, director d'una revis
ta, locutor de radio... 

-Mai no he parar de fer coses per 
Salt. Vaig comentar de ben petit acruant 
ais pastorets, vaig inregrar-mc mes tard a 
l'escoltisme i La Pastera, i posterionncnt 
be prcs part en molts altres projectes, 
com l'Associació de Veíns de Salt, El Ta-
lleret, la revista La Farga, el festival De 
Salt a la fama, Radio Salt... A la meitac 
deis anys 70, vam fer molta feina a l'As
sociació de Ve'íns amb en Ramón Torra-
madé, en Xavier Corominas i moka alrra 
gent. Com a portaveu de rassociació, 
vaig ceñir molt de contacte amb els mic-
jans de comunicació i vaig anar conei-
xent els periodistes de Girona. jo era 
l'encarregac de coordinar el butUctf de 
l'emitat, i el cap de propaganda, infor-
mació i curisme... Tmc l'bonor de poder 
dir que vaig actuar en una de les prime-

A rcscoltisme 
vaig comprovar 

que la Uengua que parlava 
també es podia cscriure. 

res obres d'El Talleret, Woyzeck, i que 
vaig realitzar els cartells d'alguns deis 
muntatges deis seus inicis. Un día em 
vaig trobar en Xicu Masó desesperar bus-
cant gent per muntar La cantaní calba i 
el vaig posar en contacte amb uns joves 
que feien els pastorets a Salt. D'aquesta 

manera va néixer El Talleret... A la revis
ta La Farga he fet una mica de tot: des de 
la portada del primer número, al final deis 
anys 70, fins a implicar-m'hi molt a partir 
del mlmero 13, primer com a compagina
dor i després com a director. Ara la revista 
surt quan pot, pero durant disset anys hcm 
anat traient un número cada mes... El De 
Salt a lü fama era una collonada divertidís-
sima que preparavem al comen^ament 
deis anys 80 amb enjosep Doménech, en 
Salvador Sunyer i Bover, i altra gent de la 
farándula. AcoUonávem el personal amb 
un concurs a la millor can0 en qué pro-
curávem que hi particlpessin amics que 
no en tenien ni idea. Jo, que sóc una pep 
sona seriosa, feia de presentador de la ma
nera mes seriosa del món. Fins i tot una 
vegada vaig compartir les funcions de pre
sentador amb en Jaume Teixidor. Vam 
matar aquest festival un any en qué tot es 
va prostituir tant que el guanyador va ser 
el jurar... Sóc membre fundador de Radio 
Salt i aixo em comporta que des de fa 
setze anys cada dissahte bi faig mitja hora 
de programa parlant de Propostes honestes 
d'un cap de setrruma. 
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-A pan d'haver estat sempre vinculat 
a Salt, w,sté ha impuísat múltiples iníciüti-
ve.s a Girona des de hen jove. Cora va in-
troduiT'Se en els nuclis promotors d'actwi-
tat^ culturáis de Girona! 

-Des deis dotse anys, prácticament 
cada nit he anat a una reunió d'una acti-
vitar o una altra. Jo m'he format cultu-
ralment no pas tancant-me a casa a lie-
gir, sino rehent influencies de les perso
nes que m'han cnvoltat. Des de mok 
¡ove vaig reñir la sorr que rothoiTi em va 
acoUir molt be. Esric mok agra'ít a reres 
les persones que m'han ajudar en un mo' 
ment o un alrre de la meva vida. En 
Llufs Mareu em va protegir i puc dir que 
sóc mig fill seu. Amb en Miquel Berga 
hera csrar sempre tan amics que hi havia 
qui li deia GuiUem Berga. Es una 
d'aquesres amistats de la jovenrut que ja 
no es faran mai malbé. A Girona, hi 
vaig entrar a través de la Mercé Mas, 
que portava Les Voltes i em va animar a 
dissenyar una vegada l'aparador d'aqucs-
ta llihreria; i deis amics d'en Miquel 
Berga: en Joan Carhó, l'Alhert Rossich, 
etc. Totes aqüestes activitats i concixen-
ees les anava fent sense deixar de treha-
llar. La primera feina que vaig teñir, deis 
catorze ais disset anys, va ser a l'horel 
Peninsular. El senyor Lara, el propierari, 
es va portar molt he amb mi. Vaig treba-
llar també al restaurant Rosaleda i al bar 
L'Arcada. Quan vaig acabar aquesta 
etapa, me'n vaig anar a París en autoes-
top. En tornar-ne, ais divuit anys, vaig 
entrar de porrer de nit al Muría Park, de 

44 
Des deis dotze anys, 

prácticament cada nit 
he anat a una reunió 

d'una activitat o una altra. 

f9 

Sant Feliu de Guíxols. Mes endavant 
vaig estar venent llums a Lledó IMumi' 
nació i venent, amb un Dyane 6, mate
rial de construcció per ais paletes d'arreu 
de les comarques gironines. Dcsprés vaig 
anar a fer la mili al Sahara Occidental, 
Hi vaig passar tretze mesos i deu dies se-
guits, Quan vaig acabar la nuli, em vaig 
posar a vendré aillaments en una 
empresa de Fornells de la Selva. Al cap 
d'un temps vaig estar a punr de treballar 
d'agent d'asseguranccs, pero llavors ja 
vara fundar la Llihreria 22. 

-A pan de la llihreria La V'n¡tí?.s, un 
deis seus primers nuclis de contacte a Giro
na va ser un collectiu de joves cristians 
que després han destacaí en diversos ámbits 
de la vida pública... 

-Vara munrar una comunitar Je base 
d'arrels cristianes amh en jaume Ckirbet, 
en Joan Carhó, en Manel Serra, en Jordi 
Nadal, la Quimi Masseguer, l'Anna Bku-
lés, en Xavier C^orominas, en Salomó 
Marqués, la Montserrar Terradas, la 
Montse Hosta, la Lluisa Garbo,.. Va durar 
entre el 1970 i el 1972, aproximadament. 
Vam comentar al coMegi Gartanyá i vam 
acabar en un famós pis del número 27 del 
carrer Muntanya, de Girona. Aquesta 
ádrela apareixia sovinr en les firxes poU-
cíaques de Tépoca. En aquest pis, on vi-
vien l'Antoni Puigverd i altra gent, ce-
lebrávem misses comunitaries, Ens replan-
tejavera constantmenc la vida. Recordó 
que fins i ror hi \'am p(.)rtar el bisbe Jubany 
amb el meu cotxe per explicardi el que 
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feiem i veure que li semhiava. Era una 
cíimunicat de reflexió i de trehall, DLI-
rant molt de teinps una de les nosrres ac-
cions habituáis era anar a ¡ilfabetitzar 
gent a Torre üironella i ch Alhcrgues 
Provisionales. També ens vam ranear uns 
dies en una casa de Sanr Martí de Lié-
mena a fer vida comunitaria sota el 
guiatge espiritual de mossén Modcsr 
Prats. Teníem uns debats molt profunds. 
D'aquesta experiencia en vam dir Eí 
Coreó. Després en Müdest Prats va ser el 
capella que cm va casar, en una cerimó-
nia en que va fer de padrí Tescultor Pico-
lives, un gran amic que havia conegur ¡i 
l'estudi d'en Quim Corominas. 

-També va formar part de í'Assem' 
hlea Democráticad'Arüstes de Girona... 

-Era la branca deis artistcs de TAs-
semblca de Catalunya a Girona, Cap al 
1968, a Sait ja havia formar part del 
coMectiu Tretse escupint, on també hi 
havia en Jaume Faixó. Com que no 
tenia diners, vaig pintar la meva primera 
obra damunt una tela improvisada a par
tir d'un tros de pantalla de cinema. El 
senyor Lara em va comprar aquella obra 
per 2.500 pessetcs. A partir d'aquest mo-
ment, vaig fer alguncs exposicions de 
pintures, dibuixos, collages, forocópies... 
No he continuar dedicant-me a les arts 
plasriques, pero sí vaig ser membrc, a la 

Curiosament, 
al projecre de la 22, 

s'hi van apuntar 
els qui no tenicn 

ni un duro. 

mcitat deis anys 70, de FAsseniblea De
mocrática d'Artistes, que encapt^alaven 
TEnric Marqués, l'Enric Ansesa Gironella 
i en Joan Casanovas. Vaig aprendre molt 
d'aquells llargs debats sobre l'art i la cultu
ra, sobre la funció social de l'artista. Está-
vem molt polititzats i dúiem l'art al carrer. 
De les exposicions coblectives en que vaig 
participar, recordó especialment, a part de 
la deis Drets Humans i la de l'Estatut 
d'Autonomia, la dedicada a Caries Rabo-
la, on vaig presentar una obra que em van 
censurar perqué abludia clarament al fet 
que l'havien afusellat. 

-Cnm va sorgir la idea de fundar la 
Llihreria 22? 

-Al juny del 1978, jo no tenia feina, 
Parlant amb en Manel Cassú, vam co
mentar la possibilitai de muntar una lli-
breria dinámica, Vam reunir-nos ell, la 
seva dona, la Leli Camps, jo, la meva 
dona, la Marta Jonquera, en Josep Maria 
Nolla i la seva dona, la Conchi Puertas, i 
cns hi vam engrescar. Vam Cíimen9ar a 
buscar aliats durant Fesriu d'aquell any i 
vam obrir les portes de la llibreria el 20 
d'octubrc del 1978 al carrer de les biortes, 
de Girona. Curiosament, es va apunrar al 
ptojecte la gent que no tenia ni un duro i 
no s'bi van sumar els que en tenien. Entre 
vint'i-cinc persones vam muntar la socie-
tat anónima Gironina de Llibres i Papers, 
aportant-hi dues-centes mil pessetes cada 
un. El primer que va pujar al carro va ser 
el fotogtaf Josep Maria Oliveras, que és el 
secretar! del consell d'administració de la 
societat. Eren uns temps d'eufória coMcc-
tiva en que també va néixer el Punt Diari. 
lli havia molt voluntarisme i moltes 
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ganes df fer coses, Molta gcnr que prcji-

cava per les llihertats col'lectives no podia 

dir que no a impulsar una iniciativa nova 

ti Girona, que Uavors era verge en aquesta 

mena de projectcs. No sahíem si la llibre-

ria funcií)naria o no. Pero havfem de fer la 

prova. Sé que hi va havet genr que no 

confiava que jo pogués tirar endavant un 

projecte com aquest. Veient-ho ara, no se 

si jü podia confiar gaire en mi maceix. Te-

níein molres idees utopiques. Potser 

n'hem visr realitzades un seixanta-cinc 

per cent, d'aquestes idees. 

-Quines de les maltes acüvilals que ha 

nrganitzat la Llibreria 22 desiücarm? 

-Des del comcn^ament vam teñir 

ciar que havíem de donar joc a tothom-

Vam üíerir un servci d'emmarcar quadrcs 

amb 9 i 10, vam crear Disseny 22 quan a 

Girona prácricamcnt no hi havia servéis 

de disseny, vam patrocinar el primer car-

nestoltes democratic... La nostra política 

no s'ha basat només en la venda de lli-

bres. També hem procurar que els autors 

ptigtiin parlar amb els seus lectors a través 

de mes de cinc-centes presentacions de 

Ilibres. En un moment en qué a Girona 

encara no hi havia La Mercé, ni la Uní-

versitat, ni l'AL^AC, ni una Casa de Cul

tura tan activa com ho és ara, la presencia 

d'escriptors a la Llibreria 22 era una de les 

peques oportunitats que tenia el púhlic 

lector per entrar en contacte amb els seus 

autors preferits. Pero a la Llibreria 22 no 

hem organitzat només aquest tipus d'acti-

vitats. També hi ha tallat caps el mag 

Xevi, El Tallerct hi ha representar La mes 

forta en una sessió que els va servir per dur 

després obres de teatre a les escoles, s'hi 

ha crear el premi de narració curta Just 

Manuel Casero, hi ha nascut el C^̂ oMectiu 

de Crítics de Cinema de Girona i el Cine 

Estudi Tniffaur... Des de la Llibreria 22 

també hem coMaborat amb la sala La Pla

neta i en l'edició de Senhal, hem apostar 

per una xarxa de Ilibreries... Hem ki una 

mica de tot. Grácies al privilegi de la Lli

breria 22, he pogut vincular-me mes a 

persones amb qui abans no tenia tanta re-

lació, com l'Antüni Puigverd o en Narcís 

Comadira, i he pogut conéixcr Jaime Gil 

de Biedma, Eduardo Mendoza, Rosa No

vell i moltes altres personalirats de l'ambit 

de la cultura que m'han deixar meravcHat. 

-Vosté deu ser un deis pocs Ilihreters a 

qui li agraden mes el cinema i el teatre que 

la literatura. Com veu la situado del cine-

ma ¡ el teatre a Girona.'' 

-El cinema m'acompanya des deis 

cinc anys i el teatre m'acompanya des 

deis dorze anys. Ara els Ilibres son la 

meva vida. He estat sempre un lector 

molt normal, pero de mica en mica he 

anat o r icn tan t -ho tot cap ais Ilibres. 

Com vcig el teatre i el cinema a Girona? 

En teatre hi ha molta iniciativa, tant de 

companyies i escoles com de sales. El ci

nema, en canvi, está pitjor ara que fa dos 

anys, encara que hagi augmentar el nom

bre de sales que programin peMícules. El 

Museu del Cinema está molt bé i és un 

deis millors equipaments que hi ha a la 

ciutat. De tota manera, com reconeix el 

mateix alcalde, li falta alegria, 

-Veu un honfutur per al món (kl IHbre? 

-Si hi ha grans cadenes que invcr-

teixen quatre mil milions de pessctcs per 

muntar una gran llibreria deu ser perqué 

hi veuen futur, Ara diuen que k gent no 

llegeix tants Ilibres per culpa d'internet. 

Aixo passa cada vegada que es produeix 

im preces d'innovació tecnológica que 

afecta el sector. El formar Ilibre existeix 

des de fa mes de cinc-cents anys i no can-

viara, El teatre té mes de dos mil anys. 

També havia de morir quan va sortir el 

cinema i ara resulta que funciona mes bé 

que mai, per mes crisis que hagi pogut 

passar... Una bona part de la gent que tre-

balla es passa moltes hores a la feina da-

vant l'ordinador. Quan arriba a casa, está 

cansada i no té ganes d'asseure's una altra 

vegada davant l'ordinador, perqué psi-

cológicament associaria l'oci de nou amb 

la feina. El Ilibre té futur. No et cansará 

mai. I, a mes, te'l pots endur on vulguis. 

Xcvi Planas 
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