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  “Sucedió, pues, que yendo 
por una calle alzó los ojos 
don Quijote y vio escrito 
sobre una puerta, con letras 
muy grandes: «Aquí se 
imprimen libros», de lo que 
se contentó mucho, porque 
hasta entonces no había 
visto emprenta alguna y 
deseaba saber cómo fuese. 
Entró dentro, con todo su 
acompañamiento, y vio tirar 
en una parte, corregir en otra, 
componer en esta, enmendar 
en aquella, y, finalmente, 
toda aquella máquina que 
en las emprentas grandes 
se muestra. Llegábase don 
Quijote a un cajón y preguntaba 
qué era aquello que allí 
se hacía; dábanle cuenta 
los oficiales; admirábase y 
pasaba adelante.”

En el capítol LXII de la segona 
part de El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha, 
Miguel de Cervantes fa del seu 
immortal personatge un guiri 
de la Barcelona preolímpica, 
“arxiu de la cortesia “. I a falta 
de Sagrada Família, Parc 
Güell i La Roca Village, el 
Quixot visita una impremta, al 
carrer del Call, 14, pertanyent 
al tipògraf Sebastià Comelles.

Si el Quixot, sec de carns 
i eixut de rostre, vagués 
encara pels carrerons de 
la ciutat del turisme massiu 
que en el documental Bye 
bye Barcelona reflecteix el 
realitzador Eduardo Chibás, 
sens dubte, de nou, visitaria 

L'ombra del vent

de Carlos Ruiz Zafón, amb 
l’espasa làser de la sèrie 
desembeinada: L’ombra del 
vent.

La porta condueix al soterrani, 
que amaga una de les 
impremtes en actiu més velles 
de Barcelona: la Impremta 
Cervantes.

La impremta va néixer amb el 
nom de L’Avenç, i la va fundar 
en aquest mateix lloc, cap a 
1934, el fill d’un anarquista 
anomenat Progreso. El seu 
germà bessó, Liberto, li 
donava un cop de mà.

El 1939, al final de la Guerra 
Civil espanyola, i amb l’entrada 
de les tropes franquistes, amb 
aquest regust per l’odi i per 
prohibir, Progreso va haver 
de canviar el seu nom: es va 

una altra impremta, no menys 
singular i rica en curiositats, 
i que en qualitat de longeva, 
ben conservada i greixosa 
s’ha curat com la cansalada.

Al número 38 de la 
Creu Coberta, al barri 
d’Hostafrancs, la Impremta 
Cervantes rep l’hoste amb 
un soroll de màquines 
harmoniós, com l’Orquestra 
Filharmònica de Viena sota la 
batuta de Leonard Bernstein 
(Il barbiere di Siviglia, La 
Traviata, Arabella...).

Al costat de la porteria que 
hi ha al final de l’aparador 
de la botiga de moda jove 
Factory Oulet (“liquidació 
per tancament”), una porta 
misteriosa que farà les delícies 
dels amants de la tetralogia “El 
cementiri dels llibres oblidats”, 

Xavi Cutillas.

Entrevista amb Xavi Cutillas, propietari de la Impremta Cervantes
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Calaix del tipus mobíls.

posar Amadeo. I als seus dos 
fills els anomenaria Amadeu 
i Joan, que, actualment i als 
matins , van a llegir el diari a 
la impremta, el tauler de les 
seves preferències.

El fill d’Amadeo, Xavier 
Cutillas (Barcelona, 1970), 
està avui al capdavant del 
negoci. “Anem fent, malgrat 
com està tot”, diu, segur 
d’estar en un lloc privilegiat 
, no pel volum de comandes 
(sobretot , empreses del 
sector industrial) ni pel tipus 
de comandes (papereria 
interna, sobres i talonaris). 
“Vaig començar amb 16 anys 
portant paquets de dalt a baix, 
fent de missatger i ajudant en 
l’enquadernació.”

Xavier, acoblat a les lletres i 
plàcid com una Nespresso, 
sap perfectament que el 
seu lloc de treball és un 
lloc privilegiat perquè es 
tracta d’un lloc màgic. Arcà. 
Sobrenatural. Vernal.

A la Impremta Cervantes 
no arriba el soroll del trànsit 
del carrer, molt més molest 
que alguns dels trastos en 

desús arraconats, màquines 
trencadores en el seu temps, 
com la Minerva Heidelberg 
T dels anys seixanta, amb 
motor i sistema d’aspes 
(“el entintado puede 
desembragarse solo cuando 
la máquina esté parada”, 
avisa el rètol), i la seva 
predecessora, la Excelsior 
dels anys trenta, de la fosa 
tipogràfica del successor de 
Jacob de Neufville, ideal per 
numerar i encunyar.

En una de les parets fosques, 
i oblidada, un calaixera amb 
els tipus mòbils, fets a partir 
d’un aliatge d’estany, antimoni 
i plom. Amb les seves parts 
ben distingides: cran, ull, 
gruix... I de totes les mides i 
famílies : efes , esses i tes... 
Verdanas, bodonis, futures... 
Regirades com els pètals de 
rosa pels quals camina el líder 
nacionalista hindú Narendra 
Modi.

“El meu avi Progreso es podia 
tirar un matí component un 
motlle amb aquests tipus. És 
clar que llavors arribaven a 
treballar aquí una dotzena 
de persones. Avui això és 

una relíquia, i aquí queden 
tots aquests artefactes que 
llavors s’usaven i que ja ningú 
sap ni utilitzar. El motlle es 
posava en aquesta peça...”, 
ensenya Xavi, enganxat al 
seu ofici com una arada al 
solc. “Jo considero que sóc 
infògraf més que tipògraf. En 
el seu moment, vam comprar 
un ordinador Macintosh, i es 
pot dir que treballem gairebé 
sempre amb aquestes dues 
offsets.”

Les dues impressores 
offset Abdick 350 són “una 
meravella”. Permeten fer 
treballs més ràpidament.

“Abans fèiem moltes 
felicitacions de casament, 
targetes de comunions, etc. 
Però això ha canviat. La 
societat ha canviat, i moltes 
vegades aquestes coses les 
fa un a casa, amb Photoshop. 
En general, a nosaltres ens 
demanen sobres i factures, en 
grans quantitats”, especifica 
Xavi, fanàtic del Barça.

A les tardes, l’impressor Xavi 
Cutillas presideix l’oenagé 
Associació Catalana per la 
Pau, que lluita tant contra 
el bloqueig a Cuba com en 
defensa dels drets de les 
dones als països àrabs i contra 
les retallades en l’estat del 
benestar en la infeliç frontera 
del sud. Ha estat diverses 
vegades a Sud-amèrica.

En un d’aquests viatges a 
Cuba, va fer la foto a un 
cartell amb una pintada del 
revolucionari José Martí, que 
té penjada en un escriptori 
d’esvaïdes llums remotes: “De 
tots els oficis prefereixo el de 
la impremta perquè és el que 
més ha ajudat a la dignitat de 
l’home”.

Som el que fem. Som el que 
llegim. I el que imprimim.l




