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     En totes les comarques de Tarragona, només existeix una sola llibreria antiquària, és 
a dir, que s’hagi especialitzat en la compra-venda de llibres antics. Cal precisar aquí que 
el llibre antic es diferencia de molts llibres de segona mà, més aviat recents, també 
anomentats “de saldo”, que podem trobar, per exemple en els mercats de Reus i 
Tarragona (on, per cert, potser caldria tenir cura de no incloure massa parades que són 
veritables quinqualles).

    El llibre antic és tota una altra cosa. Podem trobar-hi des de joies manuscrites 
medievals (com els llibres d’hores, amb precioses miniaturas), els cercats incunables (és 
a dir, els primers llibres impresos fins a l’any 1500), llibres amb lletra gòtica, i així 
anant arribant fins al segle XX, on llibres de poetes com Salvat Papasseit, Espriu, 
Vinyoli, etc., tenen un gran valor.

    En aquests tipus de llibres s’hi té en compte si la enquadernació és de l’època (a 
vegades, són joies de l’artesania), els gravats que conté (igualment amb autèntiques 
meravelles), si es tracta d’una primera edició, o bé si és una raresa, pel fet que el seu 
tiratge fos limitat. Igualment, hi han persones que cerquen llibres amb dedicatòries de 
l’autor, o bé edicions especials en paper de fil o japonès, etc.

    La llibreria antiquària Catedral, tarragonina, va nèixer per allà el final dels anys 70, 
sota un dels porxos del carrer de la Merceria. Des d’aleshores, en Joseph del Rio i la 
Teresa Mercadé han lluitat en un negoci que jo, personalment, trobo francament difícil i 
complicat; després n’explicaré el perquè.

    Ja fa bastants anys, però, que la Llibreria Catedral està situada al carrer del Cós del 
Bou, és a dir, que podríem dir que a sota hi té una part del circ de “Tàrraco”.

    Jo ja fa molts anys que conec aquesta parella d’autèntics savis. Quan estic una mica 
atabalat del soroll del carrer, o dels turistes, entro a la llibreria –de dimensions no massa 
exagerades- i allà em retrobo amb una mena de temple on hi regna el silenci, i a banda i 
banda, llargues feixes de llibres antics de tota mena, amb aquella olor tan agradable i 
característica, i que contenen milers i milers de planes plenes de bons pensaments, 
viatges fantàstics, obres piadoses, apassionades recerques històriques, o sublims 
poemes.

    Jo he comprat bastantes coses a la llibreria, encara que darrerament la tan famosa 
crisi fa que les compres hagin disminuït notablement. De tota manera, això no és 
problema perquè en Joseph o la Teresa “perdin el temps” parlant amb mí sobre diversos 
temes relacionats amb els llibres, el gravats, o que em mostrin autèntiques joies 
bibliogràfiques, com per exemple, fa pocs dies, una de les primeres edicions del Quixot. 
Amb aquestes converses, realment, jo he après moltes coses, però no només dels 



aspectes que podríem anomenar exerns dels llibres, sinó sobre el seu contingut, les 
impremtes de la ciutat, la seva organització, el públic que llegia (en el nostre país, molt 
escàs, com sempre). 

    Algunes vegades m’expliquen les històries i anècdotes de bibliòfils tan coneguts com 
José Gramunt, Eduard Toda o Pau Font de Rubinat. 

    Que hi trobarem a la llibreria?  Serà difícil que no trobeu alguna secció que no us 
interessi: història local o comarcal, història de Catalunya o d’Espanya, literaturas 
catalana, castellana, francesa o inglesa, llibres de viatges, política, guerra civil, religió, 
filosofia, esoterisme, viatges i aventurers per diverses zones espanyoles o estrangeres, 
llibres antics de dret civil català, edicions especials de bibliòfils, i així un llarg etc.

    I si el llibre que t’interressa no el trobes, ells faran una recerca (internacional, si 
convé) per mirar de localitzar-lo.

    Abans deia que aquest és un negoci, aparentment agradable, però molt difícil. I ho és 
perquè els venedors han d’anar a la recerca de llibres (sovint comprats a preus 
altíssims), i pensant sempre en els possibles compradors. Molta gent es queixa que les 
llibreries de vell tenen els preus molt elevats; però, amics meus, com no ho han de ser, 
si per trobar algunes peces (sovint referides a la ciutat de Tarragona o a les nostres 
comarques) en Josep i la Teresa (recorrent les principals capitals europees) han de fer 
grans inversions? 

    En aquest punt, sovint m’enrecordo de l’enyorat amic i escriptor Joan Perucho, que 
em deia, en les nostres trobades a la llibreria Farré de Barcelona: “miri, si troba un llibre 
raro, que li interessa, sobretot, compri’l, potser no el tornarà a veure en tota la seva 
vida…”.

    A més, la llibreria adquireix documents de particulars, sovint notables, cartells 
importants, com de la guerra civil, o gravats únics i magnifics de la ciutat de Tarragona, 
que l’administració faria bé d’aquirir-los, si no vol que aquest patrimoni vagi a parar a 
mans sovint forasteres.

    Que per molts anys poguem gaudir d’aquest plaer llibresc dispensat amb generositat 
pel Josep i la Teresa, que, a sobre, han tingut la gosadia d’instal.lar, al costat, una 
galeria d’art actual, agosarat, la galeria Llac. Els plaers, doncs, són diversos, però amb 
la mateixa filosofia de fer gaudir de la cultura, encara que sigui, malauradament, a un 
públic reduït. Potser que algun dia la ciutat els hi faci alguna mena de reconeixement. El 
seu esforç de tants anys bé s’ho val.  


