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Sigueu tots benvinguts: autoritats, col·legiats, familiars i amics de la premiada a l’acte de 
concessió del Premi Ramon Fuster 2018.

Des que, l’any 1981, es va atorgar per primera vegada aquest premi a M. Aurèlia 
Capmany han transcorregut trenta-set anys durant els quals han estat distingits amb aquest 
reconeixement vint-i-sis personalitats que, en el seu conjunt, constitueixen una àmplia 

representació de la pluralitat ideològica, intel·lectual i professional del nostre país.

Com s’ha dit, aquest guardó es va instituir en memòria del qui fou el primer degà del Col·legi de 
l’època democràtica, l’enyorat Ramon Fuster i Rabés.

Tenim avui el goig d’oferir-lo a Teresa Juvé Acero, degana, per edat, dels nostres col·legiats, i 
degana, també, de les nostres lletres. Se’m demana que en faci la glossa. Tot el que pugui dir, doncs, 
traduirà el sentiment unànime de la Junta de Govern.

He de dir que em considero honorat per l’encàrrec, molt més, encara, quan, després d’haver 
aprofundit en el coneixement de la seva llarga trajectòria vital, he pogut constatar la seva personalitat 
excepcional i els valors humans i intel·lectuals que l’han distingit durant tota la seva vida.

Ja de ben petita, com en un feliç ritu iniciàtic o un afortunat viatge 
inaugural, vau tenir la sort, Teresa, de comptar amb un pare i una mare 
que van vetllar exquisidament per desvetllar-vos l’amor per la paraula. 
“Té, llegeix”, expliqueu que us deia el vostre pare. I de la lleixa, en 
sortien Maragall, Verdaguer, Carner, Ruyra… Potser no els enteníeu del 
tot: éreu molt jove i la vostra llengua materna, a més, era el castellà. La 
impregnació, però, de les belles paraules, fos quina fos la llengua, era 
inevitable. De mica en mica, la màgia del verb creixia al costat de la vida, 
de la mateixa manera que hi fecundaven també els valors intel·lectuals i 
ètics i les conviccions polítiques del vostre pare.

A propòsit d’un registre intemperant i matusser de la policia al vostre 
domicili madrileny buscant pamflets clandestins que ell redactava contra 
la dictadura de Primo de Rivera, heu deixat escrit: “D’aleshores ençà, 
res d’allò que té relació amb la lluita per la llibertat, encara que sigui a 
costa de la pròpia llibertat; res d’allò que es fa en defensa del respecte humà; res d’allò que es fa en 
defensa de la democràcia, no ha estat aliè a aquella noieta que sóc jo”.

Ho heu mantingut com una norma de comportament inalterable.

I, així, s’anava forjant una personalitat ferma i resoluda, personalitat que seria decisiva anys a venir 
per afrontar amb coratge els embats d’una aventura vital, la vostra, que en aquell moment no es 
podia presagiar que vindria tan complexa i farcida d’obstacles.
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L’escolarització a la Institución Libre de Enseñanza va contribuir decisivament a donar-vos una 
formació inicial feta de rigor i exigència. El mateix ambient propici que vau trobar (ja instal·lada 
la família a Barcelona, on vau arribar als 12 anys, en plena República), a l’Institut Escola Ausiàs 
March, amb professors que recordeu eminents, com Vicens Vives i Carme Serrallonga, a qui l’any 
1983 el Col·legi va voler distingir també amb el mateix guardó que avui us oferim.

L’esclat de la guerra civil us sorprèn amb 15 anys. En el flaix 2 del vostre darrer llibre autobiogràfic, 
Tu ets jo, descriviu les impressions que us produïen els moviments tàctics dels insurrectes, les 
desfilades rituals, l’estrèpit d’erràtiques canonades… És el testimoni, entre innocent i lúdic, d’una 
adolescent que assisteix a una estranya cerimònia ritual, a un innocu episodi teatral. No era, però, 
res d’això. La tragèdia s’imposa i acabeu constatant: “Ja fa dies que se succeeixen els assassinats 
dels uns i dels altres, els afrontaments dels uns amb els altres, les cruents insurreccions”. I afegiu: 
“Sense adonar-nos-en potser comencem a sentir que allò és el començament de la fi d’una part de la 
nostra vida”. Un presagi que acabaria tenint un tràgic acompliment gairebé tres anys després, just en 
el moment de creuar la frontera amb la vostra mare, la vostra germana i el vostre germà: “Som a cinc 
de febrer. D’aquí a dos dies tindré divuit anys. De guerra, en porto des dels quinze; tota una vida”.

Dueu a la maleta algun llibre i el Tercer Concert de Brandenburg de Bach amb l’esperança de tornar-
lo a escoltar ben aviat. Tot s’accelera tràgicament. França. Els gendarmes, sorruts i malagradosos, no 
es mostren, com és sabut, gens hospitalaris. El vostre germà és immediatament detingut i reclòs al 
camp de concentració d’Argelers. Trigaríeu anys a retrobar-vos. I la convicció que, d’ara endavant, 
hauríeu de prendre vós les decisions i no la vostra mare, i que us tocaria assumir també el lideratge 
del grup humà que viatja en “aquest llarg vagó de càrrega ple de dones esverades que ni tan sols 
gosen parlar i d’infants que ploren per culpa de la foscor”, com heu escrit textualment.

Lideratge –només vós parlàveu francès– que vau assumir des del mateix moment de la reclusió a 
l’antic Hôpital Général de Moulins. 

Durant aquests tres anys vau contribuir a mantenir l’ànim alt, a donar esperances, a informar sobre 
el desenvolupament de la guerra, a enfrontar-vos a l’autoritat dels gendarmes quan es conculcaven 
els drets del grup, a donar fe que el captiu no sempre té captiva l’ànima perquè el salva la dignitat 
personal. Fins que la trista notícia de l’ocupació de París pels alemanys propicia, paradoxalment, el 
vostre alliberament.

L’experiència d’aquells anys difícils és magistralment narrada a la vostra primera novel·la, La charca 
en la ciudad, finalista l’any 1963 del Premi Nadal. Va ser tan expressivament elogiada pel jurat que és 
lícit pensar que hauria guanyat si l’argument i la contundència del relat (tràgiques memòries d’exili) no 
haguessin estat un tema inconvenient i políticament incorrecte, amb veritats incòmodes. La traducció 
que en vau fer al català (L’aiguamort a la ciutat) manté la mateixa força literària i documental.

El retrobament familiar, al cap de tres anys, a Tolosa amb els pares i germans marca un punt d’inflexió 
que inicia un procés d’una certa normalitat. La represa de la vida familiar, la continuació de la vida 
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acadèmica a la universitat tornant als estudis de Filosofia i Literatura Comparada, la possibilitat 
d’impartir classes de castellà, les reunions amb els exiliats catalans a la plaça Wilson, lloc de reunió 
davant de l’escultura que Alexandre Falguière va dedicar al poeta tolosà Pèire Godolin. Tots els 
refugiats llegíeu i rellegíeu una màxima seva escrita en occità al peu del monument: “Nourygat de 
Toulouse me play de mantenir soun langatge bel” (“Nascut a Tolosa, em plau de mantenir la seva 
bella llengua”). I llegint-ho, us sentíeu enyorats de la vostra!

A vós, el vell poeta tolosà us va colpir singularment i vau aprofundir en la coneixença de la seva 
vida i de la seva obra fins al punt que, anys més tard, i ja a Barcelona, hi vau dedicar la vostra tesi 
doctoral, dirigida per Martí de Riquer.

Any 1942. Facultat de Lletres de Tolosa. Un fet amarg: en aquests dies un vostre company d’aula, 
jueu, amb qui manteníeu sovint converses discordants, és detingut per la Gestapo i executat a sang 
freda al bell mig del carrer. Us ho comunica el professor Raymond Naves amb consternació. Ell 
també era jueu i moriria més tard a Mauthausen. Heu escrit: “En sentir-ho, la indignació, la ràbia, un 
sentiment de revolta que em ve del fons de l’ànima m’han deixat sense el do de la paraula”. Preneu 
una personal i arriscada decisió. Us presenteu davant del professor Jean Pierre Vernant (coronel 
“Berthier” de nom de guerra) i us oferiu per formar part de l’Armée Sécrète per combatre l’exèrcit 
nazi des de la clandestinitat: actueu d’enllaç entre l’Estat Major i el maquis amb risc evident per a la 
vostra vida en més d’una ocasió. El vostre nom de guerra és “Nathalie”. El vostre pare, que ignorava 
aquesta activitat clandestina, argumentava sovint: “Filla, aquesta no és la nostra guerra”. Vós li vau 
dur la contrària amb un obstinat convenciment, sense esperar res a canvi. Quan aquest “res a canvi” 
va voler ser esmenat per les autoritats governamentals franceses un cop acabada la guerra, ho vau 
rebutjar amb dignitat, dolguda perquè el govern francès no havia condemnat el règim franquista. 
“Em van dir que, si ho demanava, en un mes seria francesa. Fins i tot em volien donar una medalla”. 
Teníeu, en aquest moment, 24 anys.

Any 1948. 27 anys. Segon estiu de vacances a Cotlliure. Us han encarregat de trobar habitació 
per a un jove polític català, elogiat per tothom, a qui s’augurava un futur esperançador. L’aneu a 
esperar a l’estació amb un modestíssim bouquet de clavells tricolor, amb una certa ironia i un aire 
una mica teatral per treure ferro a una situació que se suposava solemne. L’encarregat d’oferir-lo és 
el vostre germà petit, Cèsar. El ram, però, passarà desapercebut. Josep Pallach només es fixarà en 
vós, i vós, en ell. Instant cardinal en les vostres vides i gènesi d’un sentiment compartit la vigoria 
i la persistència del qual defineixen aquest senzill lema de tres síl·labes, “TU ETS JO”, que us ha 
acompanyat sempre. Heu escrit: “En Pallach va baixar del tren i de seguida ens vam entendre molt 
bé. Vam començar a parlar i ja no vam deixar de parlar mai més fins al dia de la seva mort”.

S’escolaran, doncs, vint-i-nou anys de conversa ininterrompuda, fèrtil, creativa, apassionant. El “TU 
ETS JO” es convertirà en un pacte granític, en un tracte de solidaritat, sense jerarquies, en una feliç 
confluència de pensament i de sentiment, i alhora en un acord tàcit d’avançar junts en l’acompliment 
dels vostres respectius ideals: la literatura, la pedagogia, la política, tal com les enteníeu i en tota la 
seva plenitud. Amb algunes concrecions: lluitar per consolidar la resistència contra la dictadura, la 
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determinació de continuar forjant un partit polític català amb les connotacions, la fesomia i l’eficàcia 
necessàries per fer política activa quan les condicions –un dia o altre– ho fessin possible. I també pensar 
i repensar projectes pedagògics amb la idea compartida que l’educació havia de ser l’eix vertebrador, 
l’autèntic pal de paller, d’una futura democràcia, en la qual no deixàveu de somiar, amb el profund 
convenciment que la solució dels mals del país (de la humanitat, al cap i a la fi) passava per una bona 
educació, per tenir bones escoles, poder formar bé els alumnes, i saber, també, formar bé el professorat.

Després de la coneixença, el casament és pràcticament immediat. El 1949 neix, a París, la vostra filla 
Antònia. Trasllat a Montgeron, a uns vint-i-cinc quilòmetres de París. L’habitatge tenia més aviat unes 
condicions precàries. L’amic de la família i militant del MSC, Amadeu Cuito, el veia així: “Era un piset 
minúscul. Una ràdio, una gran quantitat de papers, llibres i diaris, un llit darrere una cortina. Mai vaig 
sentir en aquella casa el més petit comentari, la més petita queixa sobre com n’era, de difícil, la vida del 
refugiat en aquella època. Tot al contrari, l’entusiasme i l’alegria regnaven en aquella família”.

Aquí va ser possible compartir docència. Acudíeu a fer de professors a l’Institut Pilot de Montgeron on 
s’havia posat en marxa un projecte pedagògic experimental, pioner a França i tal vegada a Europa (les 
anomenades “classes nouvelles”), que dirigia Alfred Weiler. Aquest projecte exigia una notable implicació 
dels docents, un tracte directe amb l’alumnat, un compromís personal amb un pensament i una pràctica 
pedagògiques en l’execució dels quals la vostra passió per la docència tenia feliç acompliment.

Vós teníeu temps i delit, encara, per elaborar un mètode audiovisual d’ensenyament d’espanyol per 
a estrangers que us va valer un contracte com a professora a la Université Nouvelle et Expérimental 
de Vincennes.

El “TU ETS JO”, doncs, com a propòsit i com a lema de vida i com a projecte de convivència 
s’anava mantenint inalterable i sense clivelles.

He llegit que Pallach no es pot entendre sense la presència de Teresa Juvé tant pel que fa a l’ideari i 
el pensament pedagògic com al projecte i l’acció polítiques, en una relació de reciprocitat harmònica 
i amb el foment de dos valors compartits que fixaven, de fet, el rumb de tota la família: l’afecte i el 
respecte. Escriu la vostra filla: “Allò que els nostres pares ens han inculcat amb major insistència 
als joves de la família ha estat el sentiment del respecte: al treball i a les idees, a les diferències i, 
sobretot, el respecte a tu mateix per a una digna i justa autoestima”.

Amb aquest pacte inequívoc, cadascú, a més, desenvolupava el seu projecte personal: ell la teoria 
i la praxi política i pedagògica, vós –lectora infatigable i grafòmana impenitent– el vostre projecte 
literari i també pedagògic. Bevíeu de les mateixes fonts per acabar coincidint en un objectiu clar, 
tossut i inqüestionable, en un molt noble ideal: lluitar per la justícia, per la igualtat d’oportunitats 
entre els homes, amb generositat, amb total convenciment.

Escriu Martí Sans i Pairató: “Teresa Juvé va ser molt important en la vida de Pallach per la influència que 
va exercir en ell gràcies a la seva formació i al seu caràcter ferm i al seu criteri autoritzat”. Antònia Pallach 
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ho referma: “Ho van compartir tot; la inclinació d’ell per la història i les velles pedres; la sensibilitat 
d’ella per al cinema i la pintura; i després la passió comuna: els llibres, tots els llibres. La poesia i l’assaig 
filosòfic, la novel·la i la biografia. Cada un feia veure a l’altre els seus descobriments. Una parella total, 
absoluta. Una cosa insòlita, com només se’n troba una o dues al llarg de les nostres vides”.

Impossible, ara i aquí, desgranar els treballs, les vicissituds, els tràngols, la lluita i els esforços que 
vau compartir amb Josep Pallach fins al moment de la seva trista i prematura desaparició aquella 
freda matinada de l’11 de gener de 1977. En tot, però, la vostra presència lleial va ser decisiva, com 
tants amics comuns han reconegut.

Impossible, doncs, intentar el relat prolix d’aquells 22 anys a França, abans del retorn, sense caure en 
un reduccionisme frívol. Heu dit: “van ser anys d’un combat trepidant”. Anys de lideratge i riscos, 
d’esperança i desànims ocasionals, d’esforç i sobreesforç, de precarietat i de lluita, d’activisme 
irreductible, d’optimisme i dubtes.

Escriu la vostra filla: “Dotada de molta sang freda, va afrontar totes les dificultats de ser la dona 
d’un polític clandestí”. I encara: “Per als Pallach no hi havia mai res de veritablement negatiu, i 
les dificultats els feien reprendre vigor en una altra direcció. Com Sísif, tornaven a caminar amb 
entusiasme, empenyent la vida cap endavant per fer-ne alguna cosa que els permetés d’avançar, 
avançar sempre”. I conclou: “Tot i que la mare havia format part de les Joventuts Socialistes, va 
romandre fora de la política. Cosa que li permetia conservar el seu esperit crític –que té de bon grat 
irònic– o la seva independència anarquista quan el meu pare la consultava.”

Retorn definitiu a Catalunya la tardor del 1970. Finalment, com escriu la vostra filla, es passa “de 
l’ombra a la llum”. Després del llarg exili, és possible la recuperació d’una certa normalitat: la vida 
entre Esclanyà per als escassos moments de repòs i el pis del carrer Sèneca, a Barcelona, per al retorn 
a l’activitat acadèmica. Pallach a l’Institut Pilot de Girona, dependent de l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona; després a la Universitat Autònoma com a professor 
d’història de l’educació i a l’Escola Normal de Sant Cugat, que dirigia Maria Rúbies. Participació 
activa també en la creació del Departament de Ciències de l’Educació amb Jaume Sarramona i Octavi 
Fullat. Vós, a l’Escola d’Idiomes de l’Autònoma i, més tard, al Departament de Francès de l’Escola 
Oficial d’Idiomes. Tots dos treballant, a més, en les respectives tesis doctorals. Poder exercir, per fi, la 
gran passió comuna: la pedagogia com a reflexió teòrica i com a praxi a l’aula.

I reprendre, intensament i sense pausa, l’activitat política per posicionar-se davant d’una situació 
de canvi que, ara sí, es veia imminent: connexió amb grups que fomentaven la lluita antifranquista, 
singularment amb els grups d’arreu del país que optaven per l’autogovern i el socialisme, la fundació 
del Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya. Pallach n’exercia el lideratge i –fidel a la 
tesi de Rafael Campalans– feia de la política pedagogia, i viceversa. Infinitat d’articles en aquest 
sentit amb el pseudònim “Desclot”. I conferències arreu, algunes de les quals són, ara mateix, 
singularment vigents. I la publicació del llibre, ara reeditat, La democràcia, per fer què?
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Mentrestant, la mort del dictador. I, de seguida, la creació del Consell de Forces Polítiques de 
Catalunya. I el Segon Congrés del Reagrupament i la decisió d’adoptar el nom de Partit Socialista 
de Catalunya-Reagrupament. El 8 i el 9 de gener de 1977, celebració del III Congrés en què Pallach 
és reelegit secretari general i fa el discurs de cloenda. Visiblement fatigat, la seva vida s’extingeix 
només trenta hores després.

És una síntesi exigua, sumària, del seu treball vigorós, i el vostre, durant aquests set anys. Fent un 
parèntesi, em permeto de recomanar la tesi doctoral de la Dra. Glòria Rubiol, Josep Pallach i el 
reagrupament, per tenir un coneixement precís d’aquest període. No va deixar mai de compaginar 
amb compromesa exigència personal, en tots dos àmbits, la presència a l’aula i la lluita política, 
les seves dues grans passions. Un incís, brevíssim, d’una circumstància que, per les seves 
característiques, es va viure amb dolor compartit per Josep Pallach, per vós mateixa d’una manera 
cruent i per tanta gent. A mesura que el seu carisma es refermava i es consolidava el seu lideratge 
i la seva autoritat intel·lectual, va patir una trista campanya de desprestigi implacable, sistemàtica 
i gratuïta. N’estalvio qualsevol judici de valor i els detalls que trobaran a les hemeroteques i altres 
documents. Insisteixo: Teresa Juvé ho va patir singularment i ho recorda: “llegir els diaris i trobar-
te constantment aquells articles era del tot descoratjador. En algun moment em vaig posar a la 
màquina per escriure més d’una rèplica. Ell em deia: «no ho facis, el temps posarà les coses al seu 
lloc»”. I l’esforç ímprobe d’empassar-se la indignació i mantenir la calma. Certament, “les coses 
al seu lloc” des de l’endemà mateix de la seva mort. No és difícil seguir els nombrosos testimonis 
de reconeixement dels seus mèrits tot al llarg d’aquests anys. Darrerament, de manera singular i 
solemne: l’any passat mateix en la commemoració del quarantè aniversari de la seva mort. També 
molt destacadament, abans, en la commemoració dels vint-i-cinc anys del seu traspàs, moment en 
què els seus amics Joaquim Ferrer i Pere Baltà apleguen en un volum titulat Recordat Josep Pallach, 
de lectura recomanada, el testimoni de més de noranta personalitats que l’havien conegut i tractat. 
Són veus provinents d’àmbits diversos: la cultura, el periodisme, la universitat, la societat civil, la 
política, el món empresarial, etc. Senzillament li fan justícia i l’honoren i alguns lamenten aquell 
setge infame a què m’he referit. Joaquim Maluquer i Sostres, gens suspecte de visceralitat, defineix 
aquesta agressivitat compulsiva com un comportament atàvic que massa sovint es manifesta a casa 
nostra com una mena de “canibalisme col·lectiu devorador dels nostres millors homes”.

Aquests testimonis de reconeixement explícit us han confortat fins allà on ha estat humanament possible.

Heu manifestat: “quan ell va morir em vaig abocar a escriure: la literatura em va servir de refugi”. 
La compulsió lectora de tota una vida, atenta a la literatura de tota mena i a autors de totes les 
èpoques i de tots els gèneres va florir i granar, a partir d’aquest moment, des del recer íntim i 
acollidor d’Esclanyà. Va prendre forma i força literària la síntesi feliç de dos nuclis d’interès que 
havíeu conreat durant la vostra formació intel·lectual i literària: la passió pel gènere detectivesc, 
pels relats de sèrie negra d’autors clàssics i moderns, i, d’altra banda, la fascinació que de sempre 
havíeu sentit, per vocació i formació, per èpoques pretèrites de la nostra història, concretament a 
cavall dels segles XVI i XVII, dels quals, per la vostra formació acadèmica, ja en teníeu un profund 
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coneixement. Encara, però, us vau documentar més rigorosament per aconseguir aquesta síntesi 
feliç a què em referia i fer-ne literatura: situar les accions d’un detectiu, Jaume Plagumà, i el seu 
acòlit el jutge Juanola, i fer-ho recular a l’època de Felip II a Catalunya. L’ambientació, el decorat, el 
context s’assoleixen d’una manera magistral. Les descripcions dels racons de la ciutat són precises, 
constatables (les Drassanes, Sant Pau del Camp, la plaça del Rei, la Porta Ferrissa, places, mercats, 
convents, palaus), i s’ajusten amb rigor a allò que mana el cànon quan es tracta de fer novel·la 
històrica: recreació del decorat estrictament ajustada a la realitat per tal que el relat de ficció resulti 
creïble i no se’n ressenti la necessària sensació de versemblança. Això, és clar, demana capacitat per 
viatjar en el temps, captar-ne la vida quotidiana, sense cap propòsit de didactisme gratuït, i saber 
copsar i descriure les baixes passions, els relats èpics, els afanys de poder, l’esperit de trampa, la 
crueltat, la maldat, la picaresca, l’ambició, la corrupció… Al cap i a la fi, comportaments de l’ésser 
humà constatables en qualsevol època, encara que sigui amb registres i manifestacions peculiars. 
El repte, doncs, és situar-ho precisament cinc segles enrere. I aquest és el vostre mèrit: haver sabut 
acoblar i fer compatibles la novel·la històrica i el relat detectivesc. I un altre mèrit complementari, 
però essencial: crear personatges dotats d’una exquisida finor psicològica, adaptats a aquesta 
circumstància. Jaume Plagumà no és el detectiu convencional ni ho pot ser. Plagumà és un personatge 
encisador, entranyable. Supleix el recurs del cop de puny violent convencional per la reflexió i 
l’habilitat deductiva, i la força bruta per l’astúcia. Es permet fins i tot el luxe de tenir bon cor, una 
fe cega en la justícia i cap afany de notorietat. Més aviat, una mica esquerp, tendeix a ser un esperit 
solitari, irònic, profundament humà. S’ha passejat amb solvència, de moment, per una quinzena de 
novel·les d’aquesta saga detectivesca. Està aviat dit. Parlem d’un corpus literari considerable. Ens 
consta que en teniu a punt de publicació un parell o tres més. Grafòmana infatigable, us heu definit 
com “una màquina d’escriure”. No us estalvieu cinc o sis hores diàries davant de l’ordinador. I 
llevar-vos molt aviat, és clar. 

Gairebé simultàniament a la publicació de La trampa, aparegut el 2014 i últim de la saga Plagumà, 
ha vist la llum un altre llibre, de registre molt diferent, Tu ets jo, flaixos per al meu blog (2015). És 
un retorn al relat autobiogràfic sense que en cap moment vulgui ser l’autobiografia convencional que 
suposaria un inventari exhaustiu de records i un ordenament cronològic convencional de la vostra 
peripècia vital. Res d’això. Tu ets jo, com el seu subtítol aclareix, són “flaixos”, esclats de llum que 
brollen espontanis de la memòria més íntima, com sorgits a l’atzar, records caçats al vol, recuperats 
i transcendits de l’anècdota a la categoria per obra i gràcia d’una destra i expressa intenció literària 
i d’un acurat tractament narratiu. Els quinze flaixos estan, diguem-ne, “capriciosament” ordenats o 
potser hauríem de dir intencionadament i hàbilment desordenats sense cap voluntat de disposició 
cronològica lineal. Coneixedora com sou del llenguatge i les tècniques del cinema, cadascun dels 
flaixos presenta l’estructura canònica de la seqüència cinematogràfica: virtualitat de l’acció, pas 
a l’acte i conclusió. Com un brevíssim conte clos en ell mateix. No hi ha en el to cap nostàlgia 
excessiva, cap bri de ressentiment ni de rancúnia, cap voluntat de tragèdia. Al contrari, tot ho 
governa una memòria serena, amb moments amarats d’un lirisme contingut, sovint amb una subtil 
ironia. “No es pot escriure des de la tristesa”, heu dit. Una narració sòbria que no defuig l’humor, 
la tendresa, l’emoció i una ona cordial que tot ho embolcalla. Diguem, en síntesi, que heu reeixit en 
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l’intent –com dèieu vós mateixa– “de cristal·lització de la complexa fusió dels sentiments amb la 
imaginació, amb allò viscut, amb la intuïció”. Diguem-ho clar: heu volgut fer bona literatura amb 
el leit-motiv d’entranyables espais de memòria recuperats. I en el títol, l’homenatge encara: “tu ets 
jo”, per fer –una vegada més– fermança de l’íntima proximitat amb Ell, de la seva presència viva: 
“el meu present és una vida paral·lela al meu passat com si el visqués ara. Jo ho sabia tot d’ell i ell 
de mi. Jo era el seu mirall; ell em veia dins seu i jo era dins d’ell”.

El 2010 rebíeu la Creu de Sant Jordi i tots aquests mèrits, i d’altres, us eren reconeguts. Sense voler-
nos acostar al rang d’aquell guardó, més discretament, doncs, volem avui manifestar-vos, Teresa, 
el nostre agraïment, el nostre respecte i la nostra admiració. Admiració i respecte per la tenacitat i 
el coratge amb què heu afrontat una aventura vital, la vostra, no gens manyaga; per la solidaritat i 
la generositat amb els qui, prop vostre, patien tant o més que vós; per la intel·ligència i l’habilitat 
amb què heu sabut superar tants moments difícils; pel lideratge actiu quan ha calgut donar la cara 
i per la discreció quan ha calgut cedir la iniciativa; per la ironia, la il·lusió i l’alegria amb què heu 
sabut il·luminar els ocasionals racons foscos; per la coherència personal i la dignitat insubornable 
sense voler fer mai cap concessió llagotera; per la serenitat d’esperit i la independència de criteri; 
per haver defensat i predicat amb l’exemple tres valors que heu considerat cabdals en el vostre ideari 
pedagògic i, doncs, ètic: el treball, el respecte i la responsabilitat; per la lleialtat incorruptible amb la 
vostra gent a qui heu servit amb capacitat de sacrifici i sense defallença; per haver sabut conservar 
tothora l’esperança fins i tot quan era humanament comprensible que l’haguéssiu perdut; pel vostre 
tracte amable, agraït, vital…

Finalment, el nostre profund agraïment, Teresa, per haver-nos fet l’honor d’acceptar avui aquest 
guardó que tant us mereixeu. Moltes gràcies.

Teresa Juvé i la degana Josefina Cambra Teresa Juvé i Francesc Danés


