
A partir de dimecres, dia 4 de fe-
brer, la sala Baixos22 del Teatre 
Tantarantana (Flors, 22) acollirà 
El Cicló, primer cicle de teatre de 
companyies independents. Qua-
tre produccions de teatre per a 
adults i una per a nens compo-
nen aquesta primera edició d’El 
Cicló, que s’obrirà amb l’obra Tee-
nage Dream, de la companyia Pro-
jecte NISU. Més informació a tan-
tarantana.com.

Cicle de teatre 
alternatiu al 
Tantarantana

CIUTAT VELLA

El Centre d’Educació Especial 
Paideia torna a obrir el seu taller 
ocupacional al carrer de Mejía Le-
querica per al curs 2014 - 2015. 
L’objectiu és que els alumnes que 
acabin l’etapa escolar puguin ad-
quirir capacitats de decisió prò-
pia, de cara a la vida laboral. El ta-
ller té 22 usuaris i disposa de tres 
aules, un menjador i un taller de 
cuina. 

Obre el taller 
ocupacional del 
col·legi Paideia

LES CORTS

Fins al 5 de febrer, quatre sales 
d’estudi del districte romandran 
obertes fins a la una de la matina-
da, perquè els estudiants es pu-
guin concentrar en època d’exà-
mens. Obriran la Biblioteca Sant 
Gervasi–Joan Maragall, el Cen-
tre Cívic Vallvidrera-Vázquez 
Montalbán, la Biblioteca Clarà i 
l’Institut Montserrat. 

Quatre sales 
d’estudi fins 
a la matinada

SARRIÀ-SANT GERVASI

tinc molta estimació».
 Gómez és conscient que és molt 
difícil fer funcionar una llibreria 
«que no està al voltant de la plaça 
Catalunya o la Rambla», les zones 
més transitades de tota la ciutat.
 Alfredo Mata, per la seva banda, 
va ser durant molts anys client de 
Canuda i ara ho és de Kepos. «Aques-
tes llibreries són part del teixit social 
de la ciutat», opina. Mata troba «molt 
valent continuar una cosa així», i des-
taca «que sigui portat a terme per la 
gent jove». Recorda amb nostàlgia 
els temps de la Canuda: «Me n’agra-
dava fins i tot l’olor». H

El seu tancament, el novembre 
del 2013, va commocionar els més 
amants de les lletres i l’obertura al 
seu lloc d’una botiga de Mango va 
indignar gran part de la ciutada-
nia. La desaparició de la històrica 
llibreria Canuda, situada des del 
1947 al costat de l’Ateneu Barce-
lonès, no va deixar indiferent nin-
gú. Però el seu llegat continua, ja 
que Kepos-Canuda (Bruc, 76), que 
va obrir l’abril del 2014, inclou 
uns 2.000 llibres de la seva prede-
cessora. És, juntament amb Aqui-
tània (València, 160), una de les du-
es llibreries que recullen una part 
d’aquest impressionant fons.
 «La intenció és seguir la matei-
xa línia que la Canuda», explica el 
jove de 28 anys Xavier Ciordia, ex-
treballador de l’antiga botiga i ac-
tual propietari de Kepos-Canuda. 
«L’amo de Canuda [Santiago Malla-
fré] ens va donar permís per fer ser-
vir el nom. I kepos vol dir jardí, hor-
ta», explica. Així, Kepos-Canuda va 
néixer, d’una banda, per continu-
ar un llegat que no podia morir i, 
de l’altra, per ser nova zona de cul-
tiu de literatura.

Segona mà

Kepos-Canuda, especialitzada en 
llibres de segona mà (encara que 
ven llibres de tota mena), té actual-
ment un fons d’uns 10.000 exem-
plars. «La majoria els hem com-
prat, però també vam tenir la sort 
que una persona que se n’anava 
del seu pis ens cedís els seus lli-
bres», desvela Ciordia, que, al seu 
torn, fa una valoració «molt positi-
va» d’aquest any de singladura de 
la jove llibreria.
 El nom, com ell reconeix, hi aju-

da, i per això a Kepos hi va una part 
de la clientela de l’antiga Canuda. 
«Però el negoci s’ha d’enfocar d’una 
manera diferent, ja que he de treba-
llar molt la venda per internet. Per a 
això són importants l’ordre i l’orga-
nització», diu el llibreter.
 Encara que Ciordia és el propieta-
ri, una part de l’exequip de la ja des-
apareguda llibreria està lligat avui 
dia a Kepos. És el cas de Ramón Gó-
mez, que, ara jubilat, va ser l’encar-
regat de la llibreria Canuda durant 
30 anys. «Passo algunes tardes per 
aquí per ajudar –explica–. Canuda 
era una institució a Barcelona i jo li 
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33 Tots els gèneres 8 Xavier Ciordia, a la seva llibreria Kepos-Canuda, especialitzada en llibres de segona mà.

FERRAN NADEU

«Aquí s’ha de 
treballar més la 
venda a internet», 
explica el propietari 
de Kepos-Canuda

El llegat de la Canuda
Una llibreria del carrer del Bruc reuneix uns 2.000 llibres del fons de la històrica botiga 
tancada el 2013 H Extreballadors i antics clients es bolquen en aquest nou projecte cultural
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