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És un dels personatges més coneguts de les comarques gironines. 
Quaranta anys al capdavant de la Llibreria 22 i el do de la ubiqüitat 

han fet que Guillem Terribas Roca (Salt, 1951) sigui considerat 
una icona de la cultura i atresori premis i reconeixements. Tot i 
que es va jubilar el 2015, presideix el Consell d’Administració de 
la 22, presideix el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, que 

gestiona el Cinema Truffaut, fa un programa setmanal a Ràdio Salt 
amb Pere Garcia, és membre de les fundacions Prudenci Bertrana, 

Modest Prats, Sebastià Salellas...

guillEm  
TERRibAS 
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Mantenim dues con-
verses de dues hores en 
dies diferents, 2 i 2 fan 22, 
però n’hauríem neces-
sitat unes quantes més, 
perquè Guillem Terribas 
té una intensa trajectòria 
vital, i manté l’activis-
me sociocultural que 
ha presidit la seva vida. 
Ho explica en el llibre 
biogràfic Demà serà un 
altre dia; aventures d’un 
llibreter (Ara Llibres, 
2007). També ha publicat 
Alegra’m la vida (Colum-
na, 2017), reivindicació 
del cinema com a explica-
dor d’històries i coneixe-
ment, i L’avi de la Martina 
(Cruïlla, 2017), un conte 
per a la mainada.
La meva primera formació 
me la va donar l’escoltisme. 
Vaig continuar entrant al 
món del teatre, la pintura i 
el dibuix, i al cinema, una 
les meves grans passions, i 
de ben jove, quan plegava de 
treballar, participava en ac-
tivitats culturals, reunions... 
Era una manera de viure i 
d’aprendre a viure.

És curiós que a una per-
sona tan inquieta l’avor-
rís anar a l’escola.
En aquells anys l’escola era 
molt avorrida, i no vaig tenir 
estudis oficials, sinó vitals. 
Si miro enrere, m’adono que 
he estat vinculat a moltes 
de les coses importants 
que han passat a Girona en 
l’època recent. No ho dic 
amb afany de protagonisme, 
perquè era un secundari, 
però a través d’experiències 
com la creació del Talleret 
de Salt o l’Assemblea Demo-
cràtica d’Artistes em vaig 
anar formant.

Explica que sempre ha 
estat un inconscient i vet 
aquí que va ser un dels 
impulsors d’una de les 
aventures empresarials i 
culturals més importants 
de la transició a Girona: 
la Llibreria 22.
Sí, ja són quaranta anys 
d’història. Fins al 2015 n’he 
estat el màxim responsable, 
i ara el gerent és Jordi Gis-
pert. En aquell moment vaig 
deixar de ser un secundari, 
per posar-me al capdavant 
d’un projecte col·lectiu.

La 22 ha esdevingut un 
establiment de refe-
rència, amb voluntat 
de difondre la cultura 
catalana.
Sí, és un lloc de trobada, un 
espai de comunicació, de 
presentacions, d’activisme, 
sempre amb la literatura de 
base. És curiós que el 1978 
sorgeixen la Llibreria 22 i 
El Punt: dues iniciatives 
nascudes de la mateixa in-
consciència d’aquella època 
irrepetible.

Empar Moliner va dir que 
la 22 és “la catedral de les 
presentacions”. Quantes 
n’han fet?
Posem-hi que una mitjana 
d’un centenar a l’any, en 
quaranta anys són unes 
4.000 o més. Primer en 
fèiem una cinquantena, però 
ara arribem cap a les 190 
anuals

Quin és el secret del bon 
llibreter? Ha assenyalat 
que s’ha de demostrar 
seguretat davant el client 
i saber on són els llibres. I 
vostè té una gran habili-
tat per captar els comen-

taris dels tertulians i 
transmetre’ls als clients.
Per la meva experiència, 
també és fonamental la curi-
ositat. Ara, hi ha llibres d’en 
Mendoza (Eduardo), Cercas 
(Javier) o l’Irving (John) que 
pots recomanar a tothom. 
A la llibreria el material ha 
de ser a la vista, i has de 
mostrar uns suggeriments. 
Totes les llibreries tenim els 
mateixos llibres, per tant, 
has de saber donar-hi la 
volta, per diferenciar-te dels 
altres. Saber escoltar la gent 
i observar. El bon llibreter 
no és el que llegeix contínu-
ament.

Quins llibres ha recoma-
nat més?
El amor en tiempos del cólera 
i Cien años de soledad de 
Gabriel García Márquez. 
També El vigilant en el camp 
de sègol, de J. D. Salinger; 
El nom de la rosa, d’Um-
berto Eco; Jo, Claudi, de 
Robert Graves... Són obres 
bàsiques. Jo he après molt 
escoltant en sopars; per 
exemple, m’ho passava 
molt bé escoltant Roberto 
Bolaño, Ponç Puigdevall i 
Javier Cercas.

Què està llegint ara?
Soc un lector molt lent, em 
paro quan trobo alguna fra-
se o idea que m’agrada; per 
exemple, un llibre d’en Fer-
ran Torrent que deia: “A les 
nits fèiem de tot (sobretot de 
tot)”, i m’imaginava tota la 
bacanal que podia haver-hi. 
Li vaig agafar la frase per 
al meu primer llibre. Estic 
llegint Javier Marías, havia 
seguit els seus articles, però 
els llibres no, i és magnífic. 
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El premi Casero va ser 
un revulsiu literari. Com 
s’ha aconseguit mantenir 
el prestigi?
El Casero es crea perquè en 
les bases de la llibreria hi 
havia fer un premi. Va ser 
Ramon Picamal (un dels 
fundadors de la 22, que va 
morir d’accident) qui va sug-
gerir el nom de Just Manuel 
Casero, que havia mort el 
1981. Vam fer un premi de 
narració curta, perquè no 
n’hi havia. La dotació era 
de cent mil pessetes (600 
euros). Avui, el premi és de 
2.200 euros.  

Es pot presentar al públic 
tot el que s’edita?
Cada mes ens ensenyen 
entre 4.000 i 5.000 títols, i 
ens en quedem uns 2.000. A 
l’any, s’editen 90.000 títols 
a l’Estat espanyol. I hem de 
comprar la versió catalana i 
la castellana.

Quina demanda tenen 
avui Marcel Proust o 
Lawrence Durrell?
A la recerca del temps perdut 
o El quartet d’Alexandria hi 
són en edició de butxaca. 
El Quartet va estar molt de 
moda i ara no el demana 
ningú. Als anys vuitanta, 
El llop estepari i Siddharta, 
de Herman Hesse, van ser 
best-sellers i avui ningú se’n 
recorda.

Ha fet bandera de la seva 
amistat amb escriptors, 
actors, editors... Quina 
és la seva relació amb 
Javier Cercas? I amb Ponç 
Puigdevall?
Amb en Ponç no hi tinc 
relació des que va marxar. 
El vaig trucar arran d’una 
crítica molt favorable que 
em va fer del llibre Alegra’m 
la vida. Les millors nits i les 
pitjors nits de la meva vida, 
les he passat amb en Ponç. 

Amb en Cercas, no estic 
gens d’acord amb el que 
opina, li he dit moltes vega-
des que no comparteixo el 
que escriu. Ell defensa que 
siguin a la presó, en canvi, 
si fos al revés, jo sortiria a 
defensar que per les seves 
idees en Cercas no anés a la 
presó. Estem en una situació 
política molt fotuda, però 
m’emprenyaria molt perdre 
amics de molts anys. Per 
tant, no en parlem i temps 
a venir.

Ha deixat el primer 
pla de la gestió de 
la llibreria, però hi 
manté un cert control.                                                                                                                                         
Soc el president del Consell 
d’Administració i això fa 
que sense cobrar (la 22 no 
ha repartit mai dividends) 
pugui venir a la llibreria i re-
presentar-la, assistir a actes, 
com he fet amb el Premi Na-
dal, ja fa molts anys que hi 
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El problema del 
llibre electrònic 
és que s’ha de 
llegir! Llegir és 
un hàbit que no 
és habitual

vaig. No s’ha de perdre mai 
el contacte. Si la Llibreria 
22 és avui tan reconeguda 
és perquè vaig ser president 
del Gremi de Llibreters, vaig 
estar a la junta de Catalu-
nya, a la Cambra del Llibre, 
anava a Madrid... Sempre 
m’he mogut en els cercles 
d’editors, escriptors i del 
món del llibre. S’hi ha de ser, 
encara que pel camí hagi 
perdut el cognom. Avui, sóc 
en Guillem de la 22.

El llibre electrònic no 
acaba de funcionar?
Com totes les noves tecnolo-
gies, està molt bé i és un gran 
avenç. Té les seves incomo-
ditats, tot i que va bé quan 
viatges. El seu problema és 
que s’ha de llegir! Llegir és un 
hàbit que no és habitual. Es 
llegeix molt, però els percen-
tatges són baixos.

A què es deu la devoció 
per Romeu i Julieta de 
Zeffirelli?
A Alegra’m la vida, explico 
que he après més pel carrer 
o en el cinema que anant a 
l’escola. A través de Romeu i 
Julieta descobreixo Shakes-
peare i el llegeixo com un 
boig; descobreixo Nino Rota 
i sé que fa les músiques de 
Federico Fellini; conec Henry 
Mancini, i sé que fa la música 
de Blake Edwards. O el cas de 
Doctor Jivago, just abans de 
morir en Miquel Pairolí em 
diu que sap que és una pel·li 
que m’agrada molt i que a ell 
també; i quan estic amb Juan 
Luis Panero, el dia abans de 
morir, em diu que és una de 
les seves pel·lícules. Pairolí i 
Panero són persones que han 
estat importants a la meva 
vida i el Jivago ens uneix.
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Presideix el Col·lectiu 
de Crítics de Cinema de 
Girona, entitat responsa-
ble del Cinema Truffaut 
de Girona. Afirma: “Soc 
el president perquè soc el 
més gran i, aparentment, 
el més assenyat”.
Quan et diuen que ets im-
prescindible has de plegar, 
perquè passes a ser un 
dictador. Quan m’ho van dir 
al Gremi de Llibreters, al cap 
de sis mesos vaig plegar, però 
en el Col·lectiu vam estar deu 
anys sense papers i tot anava 
a nom meu, i quan ens vam 
instituir legalment em van 
dir que continués, i faig un 
seguiment diari, parlant amb 
els treballadors, anant-hi... 
El pas següent és arreglar el 
Truffaut i fer la segona sala. 
En una setmana fem nou 
pel·lícules i és molt. La nova 
sala seria per fer activitats 
i no tallar la programa-
ció. Quan es farà? S’havia 
d’haver començat, ara diuen 
aquest any.

Com es relacionen amb 
l’Ajuntament?
Cada mes els passem la 
informació econòmica. Com 
a entitat aportem un 80% del 
pressupost i l’Ajuntament hi 
posa el 20% restant, avui per 
sobre els vint mil euros. És 
a l’única entitat vinculada 
al consistori que hi posen 
només un 20%. Normalment 
és al revés. Som una de les 
entitats que millor funcio-
nem.

Des del 1981, filma les 
presentacions de la 22. 
Amb super-8, amb vídeo i 
amb el mòbil. I ho diposi-
ta a l’Arxiu d’Imatges de 
l’Ajuntament de Girona.
Sí, ho continuo fent i els he 

de passar les de tres anys. 
Abans ho feia en cintes de 
vídeo i ara, digitalment. Deu 
haver-hi enregistrades cap a 
mil hores.

Quins són els seus actor i 
actriu favorits?
No ho sé... l’Ava Gardner, tot 
i que vaig estar engendrat 
quan ella acabava de marxar. 
Hi ha una pel·li, Destins 
encreuats, que vaig veure als 
set anys i des d’aleshores li he 
tingut admiració materna. 
M’agraden les dones ma-
dures. L’Ava és la dona que 
sempre he desitjat i que no he 
tingut fins ara.

Me l’imagino amb la ves-
pa, que encara condueix, 
com en Nanni Moretti a 
Caro diario.
Sí, va ser una etapa que 
m’agrada molt. Però n’hi 
ha una altra, quan m’as-
semblava a l’Omar Shariff 
al Doctor Jivago. En el meu 
50è aniversari, es va passar 
una escena que surt al llit 
amb la Julie Christie, i som 
idèntics! Un dia que mirava 
la foto a casa, el meu fill em 
diu: “Què hi feu al llit tu i la 
mama...”. No hi ha un actor 
preferit... M’agraden moltes 
de les pel·lis que ha fet John 
Wayne, però no com a gran 
actor. O en Clint Eastwood, 
jo el reivindico des del temps 
de Harry Calhagan.

Quants petons de cine ha 
penjat al Facebook?
Avui (20-12-18) en Richard 
Gere i la Debra Winger, per 
si demà hi ha hòsties. La 
cosa va començar quan van 
prohibir fumar a l’inte-
rior. En Xavier Antich va 
posar una foto d’una actriu 
fumant. Em va fer gràcia 

i vaig posar una altra foto. 
Vaig estar un any i mig 
posant actrius que fumaven 
i ho vaig penjar al YouTube. 
Després vaig fer gent llegint 
diaris, llibres... durant dos 
anys. Fins a arribar al cicle 
dels petons, que va cap a tres 
anys. Vaig intentar fer una 
foto cada dia —com en Har-
vey Keitel a Smoke—, però 
l’he deixat de fer perquè 
tampoc em feien gaire cas. 
Ara hi penjo el que es fa a la 
22. Tinc el blog Demà serà 
un altre dia on hi ha tots els 
petons.

Com veu el panorama 
polític actual, atès que 
vostè mateix es pregunta: 
“Jo soc dels “nosaltres” o 
dels “ells”?, ja que la seva 
mare era d’Amer i el pare 
de Granada.
Me’n va fer adonar en 
Jaume Curbet, en un debat 
a Salt. Em va dir: “Qui són 
‘ells’?, qui som ‘nosaltres’? 
Jo reivindico molt Salt amb 
tots els problemes que pugui 
haver-hi, perquè Salt no ha 
amagat la gent vinguda de 
fora. Ara ha vingut gent de 
religions, llengües i pells 
diferents. Però viuen al mig 
del poble i sense gaire pro-
blema. N’hi ha més a Girona 
que no pas a Salt, que pateix 
per estar al costat de Girona. 
Ja no som ni industrials ni 
agrícoles, però continuem 
tenint personalitat. He estat 
a les associacions de veïns, 
a l’assemblea democràtica, 
però no m’he afiliat mai a un 
partit polític. Vaig simpa-
titzar amb el PSC, perquè 
hi tenia molt bons amics: 
Jaume Curbet, Joan Carbó, 
Jordi Nadal, Xavier Coromi-
nas, Miquel Berga...
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De la Llibreria 22 deien 
que era un cau socialista.
Fantàstic! En Joan Saqués, 
un dels fundadors de Con-
vergència a Girona, tot el 
dia era aquí. I hi havia un 
alt càrrec que sempre venia, 
fins que una vegada em va 
contar que li van demanar 
explicacions de per què 
anava tant a la 22, amb un 
socialista! Un gran pujolista, 
en Benet Ribas, de Blanes, 
venia cada dissabte i vam te-
nir una relació extraordinà-
ria. M’entenia molt bé amb 
convergents com en Joan 
Sala, exalcalde d’Olot.

A les eleccions del Parla-
ment de 2017 va tancar la 
llista d’ERC.
El 2011 la Pia Bosch em va 
demanar que signés pel 
PSC, i el 2015 volia que sig-
nés per ERC, i també m’ho 
van demanar els de la CUP, 
i no vaig signar per ningú. 
Quan hi ha les eleccions del 
21-D, la meva filla Paula, que 
havia estat cap de gabinet 
de la Dolors Bassa, em va 
demanar si volia anar a 
l’últim de la llista. Mai havia 
estat candidat i vaig dir que 
no, però em va dir: “A mi 
m’agradaria que hi fossis”. 
La meva dona tampoc hi es-
tava gaire d’acord. Però eren 
dues raons: una sentimental 
i l’altra perquè arriba un mo-
ment que t’has de mullar i 
aquelles eleccions eren molt 
importants.

Ara ha signat per Gua-
nyem Girona.
Ja hi tornem a ser! Vaig 
veure a venir que si havia 
anat a les llistes d’ERC 
em vindrien a buscar. A 
l’haver-hi la Maria Mercè 

Roca, em pensava que m’ho 
demanaria. I al plegar ella, 
dic val, me n’escapo. Va 
venir en Lluc Salellas, i li dic 
que no, però em va explicar 
que era un projecte en què hi 
havia en Josep Maria Fona-
lleras, l’Angel Quintana... i 
vaig donar el nom. Crec que 
la CUP ja tenen prou força 
per anar sols. Aquí s’hi han 
afegit tots els marginats. 
Vaig signar però no he fet 
res més. Quan va venir en 
Quim Ayats li vaig poder dir 
que no.   

Parlem de salut. Va patir 
un infart. Ha tornat a 
fumar Rex?
Tinc de tot, jo! El 14 d’agost 
de 2015 vaig comprar el 
darrer paquet de Rex a Santa 
Maria de Palautordera. Hi 
havia anat a veure un es-
pectacle d’Escarlata Circus. 
Vam dinar amb en Sergi 
López, que em va portar a 
Sant Celoni, al tren. Allà 
vaig començar a sentir dolor 
al braç, em feia molt mal, 
però no volia que la gent se 
n’adonés. Plovia molt i en-
cara vaig tirar fotos! Primer 
vaig anar a casa i després al 
Trueta. Era infart i encara 
l’estava fent; a urgències em 
van estabilitzar i em van po-
sar un stent a la vena que va 
al cor, que estava obstruïda 
en un 90% i dues més, en un 
25%. Ara tinc una part del 
cor que no funciona. Al cap 
de cinc dies sortia i l’ende-
mà presentava el llibre d’en 
Rafa Nadal a Calella!

De ben jove li van detec-
tar una malaltia, l’espon-
dilitis, que l’ha seguit 
tota la vida.
Ho porto molt bé; l’espon-

dilitis ha fet la seva feina, ja 
que anul·la les articulacions. 
A mi m’ha atacat el coll i la 
columna, que sembla de fus-
ta. És una malaltia crònica 
i no hi havia res a fer. Però 
m’he anat adaptant. El Dr. 
Mitjà m’ho va regular amb 
una medicació constant. 
També em van operar d’un 
càncer a la bufeta. M’havi-
en de posar l’epidural a la 
columna i no van poder. No 
entrava el líquid.

Doncs, amb tot el que 
tragina, desplega una 
activitat envejable.
No he estat mai de baixa, ni 
amb una grip de dos dies. 
He sortit de la llibreria amb 
febre, m’he abrigat, he suat i 
a treballar. La meva menta-
litat és que si parava, petava. 
Si em paro, tampoc podria 
anar al cine, a les reunions... 
i diuen que l’espondilitis ac-
tua quan pares. Quan arriba 
l’atac de cor i el càncer, ja 
estava jubilat. I no em van 
haver de fer químio, estic 
perfecte.

Continua fent bandera de 
Salt, perquè sempre ha 
reivindicat els orígens, 
però no hi viu.
A Salt em vaig formar políti-
cament, socialment, cultu-
ralment i personalment. A la 
Pastera, amb l’AV i la lluita 
per la independència, amb 
la revista La Farga (que vaig 
dirigir), amb el Talleret de 
Salt (amb molts gironins...). 
La presència de saltencs a la 
vida gironina ha estat molt 
notable: la nissaga Sunyer, 
els germans Coromines, 
en Miquel Berga, en Josep 
Maria Domènec...
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Jo dic que sóc 
llibreter, però 
qui ha donat 
sentit a la 
meva vida 
és el cinema

Va començar a Radioca-
dena, als anys vuitanta, i 
en algun moment el va fer 
dubtar si no era la ràdio la 
seva vocació.
A través d’en Jordi Busquets 
començo a fer col·labora-
cions a la Voz de Gerona, i 
conec en Jordi Grau i entro 
al món de la ràdio parlant 
de llibres. Quan ve en Joan 
Albert Argerich canvia tot 
i ens parla de fer una ràdio 

diferent. Hi ha Ramon Rovi-
ra, Jordi Soler, Lluís Falgàs, 
Jordi Busquets, Miquel 
Diumé, Maria Terradas, 
Carme Coll, Mateu Ciura-
na... Cada dia parlava de 
teatre, cinema i llibres en el 
programa D’ací, d’allà i de 
més enllà, un espai de dues 
hores a la nit, amb música 
i una entrevista llarga. Al 
migdia ho preparava tot: els 
textos i la música.

Li pagaven?
No, tot era intercanvi 
publicitari, com les col·labo-
racions de llibres d’El Punt i 
Presència.

El 1982 Argerich li va en-
carregar la transmissió 
de la Nit de Santa Llúcia a 
Terres de l’Ebre.
Va ser acollonant. Jo esta-
va amb Vicenç Villatoro, i 
l’Ernest Lluch, que acabava 
de ser nomenat ministre i era 
membre d’un jurat, va entrar, 
em va veure i em va venir a 
saludar i a parlar. El tècnic de 
Radiocadena va quedar boca-
badat i em diu: “Fes-li una en-
trevista!”, i soc el primer que 
l’entrevista com a ministre a 
Catalunya. I després m’animo 
i vaig a entrevistar el president 
Pujol, i quan em sent em diu: 
“Vostè és de Girona!”, i jo: 
“No, de Salt!”. Llavors em diu: 
“Doncs miri, demà signo el 
decret de la independència.”
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Cada setmana fa el pro-
grama Garcia&Terribas 
Associats a Ràdio Salt 
amb el seu amic Pere 
Garcia.
Sí, quan feia D’ací..., li vaig 
demanar que vingués a 
parlar de musicals. I va ser el 
principi d’una gran col·la-
boració. Després vam anar 

a Ràdio Girona. Vam parar 
un temps, fins que ho vam 
reprendre a FEM Girona. En 
Pere s’havia jubilat i li vaig 
salvar la vida, perquè ell fa 
els guions i ho prepara tot. 
Quan van tancar, ho vam 
proposar a en Jofre Ferrer de 
Ràdio Salt.

Home de molts oficis, 
pobre segur. De tot el que 
ha fet, de què n’està més 
orgullós?
Jo dic que soc llibreter. 
Em va costar molt, perquè 
m’agraden moltes coses, 
però qui ha donat sentit a la 
meva vida és el cinema.

Multipremiats
La Llibreria 22 i Guillem Terribas han rebut un grapat de 
distincions: “Si algun premi era pagat tots anaven a la 
llibreria”, puntualitza. L’any 1986, el Ministeri de Cultura 
els concedeix el segundo Premio Nacional a la mejor labor de 
difusión de la cultura realizada por librerías en 1985. El 1990, 
el Departament de Cultura de la Generalitat els concedeix 
el premi a la millor llibreria; guardó que els serà atorgat 
per segona vegada el 1998. El 2001, l’ADAC lliura a la 22 el 
Premi a la Normalització Lingüística. El 2002, el Col·legi de 
Periodistes de Girona concedeix a la Llibreria 22-Guillem 
Terribas, ex-aequo amb Modest Prats, el Premi Mosca del 
Jurat. L’any 2008, l’Ajuntament de Salt dona el premi Tres 
de Març a Guillem Terribas per la seva promoció i divul-
gació cultural/social al poble. El 2017, rep la Creu de Sant 
Jordi. I el darrer és el Premi Trajectòria 2018, en la 36a Set-
mana del Llibre «per la seva llarga trajectòria com a llibreter 
de referència i la seva clara voluntat de promoció, difusió i 
defensa de la cultura catalana».


