Espai de llibres: Un projecte personal i transferible
Espais de Llibres és un projecte de la llibretera Gemma Barrufet. Ho és de cap a peus,
ja que aquí un servidor tan sols va prémer el botó, encara que ella es capfiqui en què
ha sigut quelcom més que tot això.
Aquest encàrrec, ha anat fent-se molt, molt personal i el que fa que sigui així és
l’amistat que la llibretera té amb els seus lectors, fixeu-vos que mai diu “clients”, parla
de “lectors”, i això crea una complicitat que va més enllà d'un tracte comercial, és a dir,
que el fil conductor d’aquesta mostra és, si més no, la destil·lació de l'essència més
bonica que tenen els éssers humans, l'amistat.
Estaria bé reconèixer què en aquest petit racó del vell Sarrià hi ha una màgia que es
mou. Ho fa sense pressa però, sense aturar-se, i la persona que la fa possible és una
curadora de les paraules. Sempre m’ha agradat molt aquest mot, “curador”, algú que
té cura, que guarda i protegeix.
La Gemma ha escollit un camí, i va fent via portant-nos paraules escrites, mots
alineats i ordenats en fileres i columnes, relligats en tapa dura, rústica o edició de
butxaca que ens condueixen a través d'un món ple de sensacions, colors, aromes,
històries, aventures, malsons, alegries, i tot això ho fa mitjançant els seus estimats
llibres.
Estaria tota la vida parlant del que ens aporta aquesta noia, perquè és infinita la
fantasia continguda en un llibre com infinita és la capacitat de regalar que té la
Gemma. Però anem al cas, el que m’ha regalat a mi, personalment, és un passeig, un
passeig per un bosc de llibres i lectors, un passeig llarg que ha transitat per dins de
vint arbres diferents, amb mirades, somriures, i molta tendresa. Ple de vida i, sobretot,
ple de lletres.
De personal té el que he après de cadascú d’aquests éssers humans, com personal és
la relació de la Gemma amb els seus lectors - amics, diguem-ho així, i res del que està
plasmat en aquestes còpies 30 x 40 en blanc i negre hagués sigut possible sense
l’empenta d'aquesta llibretera de Sarrià. Ves per on, de personal, ho té tot.
He de reconèixer que, un cop fet el recull d’imatges, aquest encàrrec s’ha tornat
irremeiablement transferible i s'ha de deixar anar. S'ha fet en forma de còpies
fotogràfiques d'injecció de tinta, imatges impreses sobre un paper que no fan prou
justícia de tot el que hem rebut.
He tornat a llegir. He retrobat el vell sabor de la conversa, de la sobretaula. He après
què, deixar-los anar un cop llegits és fer espai perquè arribin de nous. He tornat a casa
amb un somriure, mirant per les finestres de Manhattan en plena Via Augusta de
Barcelona... poso uns pocs exemples perquè no vull fer-me pesat... però tots i
cadascun dels personatges retratats m’ha deixat empremta, no només sobre el paper,
ho han fet amb mirades, somriures, anècdotes, consells, afecte, paraules i sobretot
amb imatges.

La Gemma ha aconseguit reunir-vos, obrir les portes de casa i situar-nos en el punt
estratègic de l'espai que transiteu en la lectura. Heu parlat, confessat, callat i somrigut.
Jo he estat observador, esperant l’expressió, el gest... i la calma m’ha regalat el que
podeu veure.
Tot el que té de bo aquest projecte és perquè, sens dubtes, sou el millor.
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