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 “Aquestes pàgines, que probablement s’arraïmin en un llibre més o menys unitari i més o 

menys miscel·lani, demostren que el món és un garbuix desordenat d’estímuls admirables i 

d’estupideses.”  J.M Sala-Valldaura 

 

» L’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Ciutat de la Literatura publiquen el llibre Trencadís 

amb mar al fons, de Josep Maria Sala-Valldaura, on l’autor narra els seus viatges per la 

Mediterrània,  entre els anys 1969 i 1984, des de Turquia i l’Iraq fins a Tunísia i el Marroc, 

passant per Itàlia, Grècia o les Illes Balears.  

 

» El llibre forma part de La Biblioteca secreta, col·lecció que representa la topografia d'un 

paisatge que va transformar les relacions socials, la Barcelona Underground, on 

l'avantguarda i determinades idees aperturistes van fracassar aparentment, però que van 

tenyir de color una època i van saber obrir els costums i la moral d'una manera 

revolucionària. Els seus protagonistes, Joan Vinuesa, Pep Gómez, Pepe Otal, Xavi Cot o 

Camilo Cordero, entre d’altres, formen part de la col·lecció. 



 

 
 

 

La idea de fer un llibre sobre els “viatges de motxilla i quatre rals” del seu protagonista, 

J.M. Sala-Valldaura, neix a partir de la col·lecció de culleres de fusta que ha anat adquirint 

al llarg dels seus viatges per la Mediterrània. 

L’autor narra les experiències viscudes arreu d’aquests viatges posant en relleu la línia tan 

prima que separa la bellesa i generositat de l’ésser humà amb les seves ximpleries i 

absurditats, així com els prejudicis que el fan impossible de mirar més enllà. Afirma que 

“Cada dos per tres, o per cinc, succeeix un fet que et deixa bocabadat d’admiració i, en 

canvi, el següent resulta tan absurd que és impossible de preveure. No pots esdevenir 

normal en el contacte amb el món…”. 

 

Confessa la seva admiració per Stevenson o Conrad, entre altres viatgers i escriptors, per la 

seva manera de narrar les seves experiències, sempre amb grans lliçons ètiques. 

De Jhon Silver a L’Illa del tresor admira que “ell coneixia totes les mars i totes les maldats… 

i perquè havia sabut retirar-se amb un bon passat i amb l’alegria dels records”. Pel que fa a 

Conrad, sent enyorança per la travessia del Narcissus: “les experiències d’una existència 

ben plena abans d’atracar a la vellesa en un Londres rutinari.” 

 

Amb el temps ha après a mirar-se les coses amb distància i sempre amb bona actitud. Sent 

gran estimació pels països que ha visitat així com per les persones que ha conegut i que li 

han regalat les seves històries. 

 

Aquestes cròniques inèdites, datades entre 1969 i 1984, són fruit d’experiències que es 

passegen per les petites realitats al marge, més enllà de la mirada hippie o beatnik. 

Trencadís amb mar al fons trepitja una Mediterrània que abraça des de Turquia i l’Iraq fins 

a Tunísia i el Marroc, però també Itàlia, Grècia o les Balears, i ho fa des de la perplexitat —

i, tot sovint, la ignorància— del viatger, amb una actitud bonhomiosa i oberta. Una mirada 

excepcional dels anys de canvi amb la prosa d’un dels grans poetes catalans contemporanis. 

 

 



 

 
 

 

“El viatger amb motxilla i sense càmera no pot aspirar a governar cap insula: li retirarien el 

plat abans de ficar-hi cullerada. La seva Baratària no té cap governador, perquè tot el que 

hi passa succeeix al marge de les lleis. Les lleis han estat fetes pels qui en saben les trampes, 

però només afecten unes quantes esferes de la societat: com més pobra és la gent, més al 

marge viu dels circuits de la legalitat. A les Baratàries reals dels viatgers amb motxilla i sense 

càmera tot és regit per costums seculars i tot depèn de la bona predisposició dels seus 

habitants. Ningú no hi somnia combats amb lleons trets de la gàbia o amb gegants que  

belluguen els braços, i els policies només serveixen per posar entrebancs i complicar 

l’aventura.” 

 

 

J.M. Sala-Valldaura (Gironella, 1947) ha estat 

catedràtic de llengua i literatura espanyoles d’institut 

i, després, catedràtic de literatura a la Universitat de 

Lleida. Ha obtingut diversos premis, com el de la 

UNESCO per la literatura catalana, el Serra d’Or i el 

Cavall Verd de la Crítica, el Joanot Martorell de 

narrativa, el Sant Miquel d’Engolasters d’assaig (nit literària andorrana), el Parc Taulí i el 

Cadaqués a Rosa Leveroni de poesia, etc. També ha rebut el premi Ovide 2015 com a millor 

poeta traduït al francès per Bouleversements (Daltabaix, traducció de Nathalie Bittoun-

Debruyne). 

Els seus darrers llibres de poemes són Daltabaix (2012), Gota a gota (2014) i Coordenades 

(2018); i, els d’assaig, són Pensant el riure (2013) i La poesia catalana i el silenci. Tot dient 

el que calla (2015). Ha publicat una selecció de la seva obra poètica, Concert d’esferes. 

Antologia (1975-2016) (2017), i, amb Vicenç Altaió, Mig segle de poesia catalana. Del Maig 

del 68 al 2018 (2018). 

 

 



 

 
 

 

LA BIBLIOTECA SECRETA 

Cronistes de l'impossible 

Direcció de la col·lecció: David Castillo  

 
Sovint ens preguntem què van ser els anys setanta, què van significar més enllà del record 

nostàlgic i de les batalletes polítiques. La Biblioteca secreta, que promou el Servei de 

Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona, pretén donar resposta a la dècada en què tot 

va passar del blanc i negre al color. Coordinada per David Castillo i dissenyada per Marc 

Valls,  la Biblioteca secreta rescata, a través dels seus protagonistes, l’essència d’una època 

des de l’aprenentatge i l’experimentació individual i també la col·lectiva, un període que va 

marcar una part de la societat i va donar color a la ciutat.  Des de l'experiència, quasi mística, 

que pot representar el viatge a l'Índia i l'Afganistan de l'influent poeta i pintor Joan Vinuesa, 

als projectes en grup com el que Pep Gómez recrea sobre el Taller de Marionetes de Pepe 

Otal, primer a la Barceloneta i després al barri Xino; o el Cuc Sonat, que va fundar Xavi Cot 

i que va fer interactuar el punk, en plena efervescència de 1976 i 1977, entre l'àrea de 

Barcelona i el punk  britànic,  fins al punt de gestar concerts mítics, o una irrepetible agència 

de viatges amb destinació Londres, o bé la vida de l’artista i model Camilo Cordero.   

 

L’objectiu de la col·lecció Biblioteca Secreta no és fer un cant a la desesperança i el desencís, 

sinó oferir una panoràmica de grup amb els seus protagonistes que reculli diferents 

disciplines com la música, les arts plàstiques, el còmic, el teatre, la literatura, la poesia, el 

viatge a través de la narrativa o la fotografia. 

 

Des d'aleshores, hi ha hagut testimonis d'alguns cronistes d'excepció, com Pau Malvido, 

Nazario, Jaime Gonzalo i Pepe Ribas, o com les fotografies de Mercè Salvador sobre els 

grups underground de mitjans dels anys setanta. 

Aquests títols són la continuació del títol Poesia Contracultura Barcelona, a càrrec de David 

Castillo, que compilava l’obra de 18 poetes barcelonins, morts prematurament, amb 

l'enfocament situat sobre les seves experiències viscudes els anys setanta.  



 

 

 

 

Per a més informació: 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 

 

Contacte de premsa: 

Laura Santaflorentina / laurasantaflorentina@gmail.com / Tel. 699061244 

 


