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 �Editorial

Davant les interpretacions, sovint esbiaixades, 
aparegudes als mitjans amb motiu de la presentació 
del document El model lingüístic del sistema educatiu 
de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en 
un context educatiu multilingüe i multicultural, des del 
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 
i en Ciències, que és per història i per voluntat de ser 
el Col·legi dels docents, ens preguntem, abans que 
tot, si el moment actual, d’alta tensió política, era el 
més oportú per presentar un document o estudi que, 
per les seves característiques, diguem-ne de reflexió i 
anàlisi cientificoacadèmica, es presta a interpretacions 
i tergiversacions interessades. Interpretacions que, 
malauradament, és fàcil que perdurin en l’opinió pública, 
ja que pocs ciutadans es prendran la molèstia de llegir 
sencer un text força extens, i donaran per bons els 
resums, o fins i tot simplement els titulars, que els mitjans 
n’han estat fent durant aquests darrers dies.

Dit això, i tot i ser plenament conscients que el 
document no és un text legislatiu sinó la plasmació d’unes 
idees que han d’inspirar les normes concretes d’aplicació 
posterior a peu d’aula, tot respectant el projecte lingüístic 
de cada centre, hi trobem algunes mancances, algun 
passar de puntetes i, encara més, alguna mitja veritat. 
Com que en aquest breu comentari no podem esmentar 
tots aquests punts, ens limitarem només a un de sol que 
ens preocupa especialment com a professionals de la 
docència.

Els nostres col·legiats saben molt bé que tota reforma 

o canvi per intentar millorar l’educació del país no es pot 
basar només en l’elaboració d’uns millors currículums 
o altres brillants innovacions pedagògiques de darrera 
fornada, sinó que és condició necessària —encara que 
no suficient— començar pel professorat: per la reforma 
de la formació inicial del professorat i per la formació 
permanent del personal docent en actiu. L’estudi que 
comentem no és que ignori això: hi dedica de manera 
genèrica les pàgines 64 i 65, però només hi ha una sola 
línia que reclami de manera contundent una competència 
elevada en la llengua i les llengües que s’ensenyen. No s’hi 
concreta, però, que la possessió d’un certificat de nivell 
suficientment elevat que acrediti el coneixement oral i 
escrit de les llengües catalana, castellana i anglesa ha de 
ser un requisit previ per ingressar en els graus i màsters 
que habiliten per a l’exercici de la docència.

El retret sovintejat que es pot sentir de boca d’alguns 
experts queixant-se de les faltes d’ortografia que fan 
alguns professors és el símptoma d’un problema més 
greu: els dèficits que alguns professors tenen, no 
solament d’ortografia, sinó de tots els altres aspectes 
gramaticals de la llengua tant en català com en castellà.

Pel que fa a l’anglès, els dèficits són encara molt més 
grans. Aconseguir l’elevada competència en aquestes 
llengües que reclama el document que estem comentant 
només es podrà aconseguir, i malauradament de manera 
progressiva i massa llarga en el temps, si no s’espera gaire 
a exigir els requisits d’entrada que hem esmentat més 
amunt, i es tornen a dedicar els recursos necessaris —que 

Les llengües i l’escola, un debat 
que no acaba
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Per caràcter, jo sempre m’havia mostrat 
més aviat poc inclinat a determinades 
proclames institucionals. Vaig mirar-me des 
d’una distància desconfiada les pompes 

i els fastos dedicats, en el seu moment, a Josep 
Pla, a Joan Miró o a J.V. Foix. Només en el cas de 
Verdaguer el 2002, ho he d’admetre, algun d’aquells 
prejudicis va començar a trontollar: em vaig adonar 
que, gràcies al bombardeig mediàtic promogut 
per la institucionalització de l’efemèride, la imatge 
pública de l’escriptor —un escriptor mort un segle 
abans, que aviat és dit— revifava, es reformulava, 
es recreava. Tornava a ser viva. Que, segurament 
en bona part gràcies a aquell Any, trobàvem sentit 
a llegir Verdaguer, a rellegir-lo i descobrir-lo amb 
els nostres ulls d’ara. Jo mateix, que malgrat el 
record inesborrable de la primera lectura de Canigó 
després l’havia freqüentat poc, hi havia tornat ara, 
probablement per no deixar-lo.

Va ser, doncs, amb aquesta paradoxa per bagatge 
personal que em vaig trobar el 2007, en assumir la 
direcció de la Institució de les Lletres Catalanes, que 
se’ns llançava a sobre el centenari del naixement 
de Mercè Rodoreda. La Fundació que en porta el 
nom, sota la iniciativa de Joaquim Molas, havia anat 
treballant calladament en la celebració. Què havíem 
de fer des de la Institució? Quin havia de ser el paper 
del Govern en escaure’s aquella data? Aleshores jo ja 
havia après que l’atzar de les efemèrides no es podia 
desaprofitar, ni que fos només perquè és la mena 
de pretext que el sistema mediàtic entén com una 
invitació sense discussió a obrir els seus espais al fet 
literari.

D’acord amb el conseller Tresserras vam optar per 
posar-nos a disposició de la Fundació i, d’aquesta 
manera, i amb la col·laboració també de l’Institut 
Ramon Llull, vam acabar confegint, contra rellotge 
però sobre el terreny ja adobat per Molas, un 
programa sòlid i modest per a l’Any Rodoreda. Sòlid, 
perquè les accions que ens proposàvem més aviat 
eren poc discutibles i no gaire redundants. Modest, 
perquè es pot dir que vam planificar-lo sense 
pressupost. 

A la pràctica, Joaquim Molas va actuar com un 
comissari de l’Any i la Institució, al costat de la 
Fundació, en va assumir la coordinació. Ens va 
costar diners, naturalment, però ben pocs en 
comparació amb el cost que van tenir moltes de 
les accions, que altres entitats es van engrescar a 
patrocinar, i encara menys si tenim en compte el 
seu ressò. Que d’alguna manera encara perdura.

Quan la commemoració tocava a la fi, el diari Avui 
me’n va demanar un primer balanç. Vaig escriure 
un text que, després, lleument ampliat, vam signar 
amb Joaquim Molas i Carles Torner, responsable 
de l’Àrea de Literatura i Humanitats de l’Institut 
Ramon Llull, com a pòrtic institucional a la memòria 
de l’Any, editada el 2010. S’hi fa, implícitament, 
més enllà de les dades conjunturals i de detall, 
una defensa pràctica del sentit d’aquesta mena 
d’homenatges.

L’Any Rodoreda des de dins

 �Pensar, llegir, escriure (III) a propòsit d’aniversaris d’autors

Cal commemorar els 
centenaris dels escriptors?
Oriol Izquierdo
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Com se celebra el centenari d’un escriptor? Se sol 
dir que la millor manera d’homenatjar un poeta és 
llegir-ne els versos, i les novel·les d’un novel·lista, 
i les proses d’un prosista. No és difícil que un 
lector qualsevol celebri així els autors i les autores 
quan hi ha un pretext per fer-ho. Però, com es pot 
plantejar, des d’aquest pressupòsit, un homenatge 
institucional? Creiem que cal intentar-ho des de 
l’anàlisi desapassionada de la presència viva de 
l’autor entre els lectors i en la societat d’avui, i 
abocant-hi després tant d’entusiasme com la seva 
figura i l’obra siguin capaços d’encomanar.

En aquest sentit, Mercè Rodoreda no ho posava 
aparentment gaire difícil. Primer, perquè la seva obra 
ha aconseguit i encara té una considerable projecció 
internacional, com ho testimonia que el seu nom 
sigui entre els dels cinc autors catalans, des de 
Ramon Llull fins a Albert Sánchez Piñol, traduïts 
a més llengües. Després, perquè les edicions de 
les seves novel·les i els seus contes no han deixat 
d’estar a l’abast dels lectors, ja que el flux de 
vendes ha empès els editors a mantenir-les sense 
interrupció en catàleg. També, perquè almenys un 
dels seus personatges i un dels escenaris, amb 
el concurs del cinema i la televisió —i ara també 
del teatre—, ha esdevingut des de fa un parell de 
dècades referent compartit en l’imaginari col·lectiu 
dels lectors: es tracta, naturalment, de la Colometa 

i la Plaça del Diamant. Afegim-hi, encara, que el 
caràcter reservat de Rodoreda ha acabat alimentant 
certes llegendes que incrementen la curiositat 
sobre ella mateixa. És per tot això que avui ningú 
no discuteix que Rodoreda és un dels noms més 
populars de les nostres lletres. 

I és sobre aquesta constatació que la Fundació 
Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans, 
l’Institut Ramon Llull i la Institució de les 
Lletres Catalanes han impulsat l’Any Rodoreda. 
Més enllà dels seus interessos particulars, 
i complementaris, les tres institucions han 
cooperat per organitzar directament o donar 
suport decidit a unes activitats fonamentals amb 
les quals s’ha marcat unes fites en el calendari 
per a la celebració del centenari, des de l’octubre 
de l’any 2007 fins a la primavera del 2009. Unes 
fites que han permès acollir, amb la voluntat 
de donar-hi la màxima difusió i amplitud, totes 
aquelles altres iniciatives que s’hi han volgut 
afegir, sense exclusions, promogudes de vegades 
per altres institucions i molt sovint pels agents 
més diversos de la societat civil.

Hi ha hagut des d’iniciatives de caire municipal, com 
ara les de l’Ajuntament de Barcelona o el de Santa 
Cristina d’Aro —per citar les dues poblacions més 
significatives directament vinculades a l’autora—, 

Mercè Rodoreda el 1938. Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans
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fins a d’altres de governamentals, com les del 
Ministeri de Cultura del Principat d’Andorra. Des de 
les que han empès altres institucions públiques, 
com el Teatre Nacional de Catalunya, fins a les de 
caire estrictament privat, com ho és la de Ricard 
Salvat dins el Teatre Borràs, o les aportacions de la 
Fundació Caixa Catalunya, ja sigui amb propostes 
pròpies, com una de les diverses exposicions 
organitzades al voltant de Rodoreda, o contribuint 
en altres actes de l’Any. Des de les de naturalesa 
acadèmica, com els simposis i congressos 
celebrats a les ciutats de Pisa, París, Nova York i 
Barcelona o a la UNED, fins a les més estrictament 
populars, com les activitats programades dins 
les festes del barri de Gràcia o les iniciatives de 
nombrosos grups de teatre amateur. N’hi ha hagut 
d’adreçades al món escolar, d’altres per a sectors 
molt específics, com els seus traductors, i també 
d’obertes al públic més general, com les rutes 
literàries per diversos indrets de Barcelona o per 
Romanyà de la Selva, a més de nombroses lectures 
públiques de l’obra. N’hi ha hagut d’adreçades al 
públic lector d’arreu, que tenen per estendard algunes 
emocionants posades en escena: el pòquer d’actrius 
que han encarnat la Colometa a Madrid, Guanajuato, 
Brussel·les i New York (Ana Belén, Antje Boek, 
Jessica Lange) o, a París, la parella d’actors (Anne 
Alvaro, François Marthouret) que donaren veu a 
Quanta, quanta guerra i a La mort i la primavera.

Creiem que n’ha resultat un mosaic de propostes 
capaç de tenir un triple efecte. El primer, estendre 
encara més la popularitat d’una escriptora que no ha 
deixat de ser llegida i reconeguda com un referent 
compartit per lectors de tota mena, en català i en 
moltíssimes altres llengües. El segon, posar en 
circulació elements que enriqueixen la imatge que en 
tenim, per induir a anar més enllà de tòpics i equívocs 
biogràfics, i revisar d’una manera significativa la 
vigència de l’obra per obrir-hi perspectives noves de 
lectura. El tercer, multiplicar les ocasions, en terres 
catalanes i també a l’estranger, per aproximar-se a 
l’univers literari de Rodoreda i descobrir o redescobrir 
el plaer de llegir-la. Popularitzar l’obra, donar a 
conèixer l’autora, promoure’n les traduccions i obrir 
camins per als lectors del futur són els objectius 
que justifiquen l’esforç de celebració d’un centenari 
com aquest. Si Rodoreda guanya encara més lectors 
i se n’enriqueixen les lectures, l’esforç haurà estat 
fructífer. 
Encara cuejava l’Any Rodoreda i vam haver de 
començar a treballar en els cent cinquanta anys 
del naixement i el centenari de la mort de Joan 
Maragall. Amb la previsió que enmig del recorregut 
es produiria un accident de calendari que calia tenir 
en compte: se celebrarien eleccions. Per això, per 
evitar que la disciplina electoral interferís d’una manera 
letal en la celebració, vam decidir avançar-ne l’obertura 

de l’octubre al mes de febrer del 2010. D’aquesta 
manera, l’Any ja rodava sol, si es pot dir així, quan 
es va produir el canvi de govern, que hi va tenir una 
incidència només relativa.
L’Any Maragall va seguir el model del centenari 
de Mercè Rodoreda. Les diferències principals 
van ser, en un plat de la balança, que no hi havia 
una entitat com la Fundació al darrere ni un 
especialista que n’assumís de facto el comissariat 
com ho havia fet Molas. A l’altre plat de la balança, 
Maragall comptava amb un elenc de néts i altres 
descendents que van esdevenir promotors actius 
de l’Any i, molt sovint, la seva cara visible. La meva 
percepció és que, malgrat el moment polític i 
econòmic en què va transcórrer la commemoració, 
se’n pot fer un balanç prou positiu. Vaig mirar 
d’argumentar-ho, a petició de la revista d’Òmnium 
Cultural Escola Catalana, tot aprofitant l’avinentesa 
per mirar de reflexionar sobre la importància que 
tenen les commemoracions en general:

“Vigila, esperit, vigila, no perdis mai el teu nord”. 
En la celebració de l’Any Maragall

Per què celebrem l’Any Joan Maragall? I per què 
creiem que la celebració ha de tenir una projecció 
especial en l’àmbit educatiu? 

No deu ser fora de lloc fer-se, entre d’altres, 
aquestes dues preguntes, i mirar de raonar-hi 
algunes respostes, aquí, en el monogràfic que la 
revista Escola Catalana ha volgut dedicar al poeta 
per afegir-se, també, a la commemoració el 2010 i el 
2011 dels cent cinquanta anys del seu naixement i 
el centenari de la mort.

Per què cal commemorar efemèrides?

Hem d’admetre que caldre caldre, en realitat, no 
cal. I de fet sempre hi ha qui retreu, no sense un bri 
de raó, que de molts autors només se’n parli i se’n 
resi si els toca alguna efemèride, i que de molts 
d’altres ni això. Però, igualment, s’ha de convenir que 
les commemoracions són útils. Perquè l’arbitrària 
casualitat del calendari dóna un pretext objectiu, no 
discutible, acceptat, per mirar enrere, cap al llegat 
dels noms més eminents de les nostres lletres, 
de la nostra cultura, i ens permet fer-ho amb més 
efectivitat que cap altre pretext. 

Però mirar enrere, per fer què? Aquesta és la qüestió 
clau. Rere l’efemèride hi pot haver nostàlgia, necrofília 
fins i tot, i aleshores aquest exercici de memòria 
possiblement seria estèril. O hi pot haver l’esperit 
contrari: en el cas dels escriptors, celebrar-ne 
l’aniversari ha de ser una manera de demanar-nos si 
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encara els llegim, si encara val la pena que els llegim, 
si encara ens diuen coses, si encara ens parlen del 
present i del futur, si encara els compartim. Aquest 
és el sentit de l’homenatge. Aquest és, en realitat, 
l’homenatge que els devem: la relectura, la lectura, 
íntima i compartida.

De quins autors té sentit celebrar el centenari?

Si commemorar efemèrides és tan útil com he 
apuntat, aleshores correm el risc d’abusar-ne i 
ensopegar a cada repàs amb aniversaris, centenaris 
i altres commemoracions. I si cada any se celebra 
un Any o diversos, segur que aviat en quedarem 
embafats. Cal, doncs, trobar una punta d’equilibri 
a l’hora d’escollir entre totes les celebracions 
possibles les que poden tenir més raó de ser. I per a 
això cal tenir en compte, si més no, dos paràmetres 
de reconeixement. Un, el del valor de l’obra. L’altre, el 
de la popularitat de l’autor. I tant un paràmetre com 
l’altre fan de mal objectivar.

Com es mesura el valor literari d’un autor? Un rosari 
d’indicadors ens en dóna pistes: el lloc que ocupa 
en les històries de la literatura, la presència de 
textos seus en antologies, la permanència de les 
seves obres en els catàlegs editorials, el nombre 
d’estudis i altres lectures que provoca, el consens 
que s’ha format al voltant del seu valor.

I la popularitat, com es mesura? Hi ajuda el nombre 
i el ritme de reedicions dels seus llibres, la quantitat 
de senyals que ha deixat en la vida pública —com 
ara els noms de carrers i places, d’escoles o 
biblioteques, els monuments i els textos inscrits 
en plaques—, els ressons que evoca en l’imaginari 
col·lectiu dels qui el llegeixen, i també dels qui no 
l’han llegit mai.

Aquell punt d’equilibri, però, no és una mitjana 
aritmètica impossible entre aquesta mena 
d’indicadors. En cada cas cal ponderar totes 
aquestes dades i impressions fins a decidir si la 
commemoració està justificada —tant si és per 
aprofitar i multiplicar la popularitat d’un autor ja 
popular com si es pretén reivindicar i recuperar una 
obra oblidada o poc visible— i quines proporcions ha 
de tenir. 

Per què triem de recordar Joan Maragall?

D’entrada, per la fondària de la seva empremta. És 
a dir, seguint el que hem dit ara mateix, en primer 
lloc, per la seva popularitat, mesurable tant en la 
presència del seu nom en l’espai públic, com per la 

resistència de la seva obra a l’oblit: és probablement 
l’autor del qual més ciutadans podrien dir o si més 
no reconèixer encara avui algun vers, i això que 
no ha estat editorialment un afortunat. I també, 
en segon lloc, pels valors de la seva obra i del seu 
testimoni personal —vinculat, per exemple, als 
fets de la Setmana Tràgica—, sobre els quals, amb 
tantes dissonàncies com es vulgui, hi ha un alt grau 
de consens. 

Si commemorem l’Any Maragall, doncs, és per 
posar en valor des del present un patrimoni que s’ha 
mantingut viu fins a nosaltres. I posar-lo en valor 
ara i aquí comporta, a més, fer-li passar la prova de 
ser llegit per lectors d’avui, i no des dels estereotips 
heretats. Amb la confiança que trobarà aquests 
lectors i que els seduirà perquè el mantinguin viu 
també ells fins a transmetre’l a les generacions que 
vindran.

Per què esperem que a les escoles se celebri l’Any?

Perquè l’escola és i ha de continuar essent l’indret 
on cadascun dels ciutadans de demà posa els 
fonaments del seu marc de referències culturals, 
socials i personals. Un marc d’identitat que ha 
de clavar arrels fondes per poder-se aixecar ben 
per damunt de les conjuntures i les limitacions 
del present. I que es nodreix, prioritàriament, de 
l’exemple dels homes i les dones il·lustres que ens 
han precedit i, en especial, de la capacitat que han 
tingut d’emparaular la realitat. 

Però, per què Maragall? Perquè encara és, com 
alguns pocs autors més, pura tradició viva.1  No 
tenim gaires dubtes que una notable majoria dels 
docents d’avui pot parlar del seu Joan Maragall, 
de com va incorporar el referent al propi bagatge a 
partir de l’experiència familiar o de la descoberta de 
l’autor per compte propi —posem per cas, a través 
de la presència d’uns versos en un recordatori o 
d’un moment d’exaltació patriòtica gràcies a “El cant 
de la senyera”—. I, si no, pot descobrir-lo justament 
ara, arran de la commemoració, en el seu vitalisme 
complex i contradictori, i compartir la passió de la 
descoberta amb els seus estudiants. 

Per què direm que l’Any Maragall ha estat un èxit?

Perquè ja la sola convocatòria de l’Any va suscitar 
nombroses adhesions. Perquè d’ençà de l’obertura 
oficial, l’octubre del 2010, s’han convocat moltes 
activitats al marge de la iniciativa institucional, de 
les quals de vegades a penes hem tingut notícia, 
enriquint i eixamplant el programa que es pot 
considerar oficial. Perquè durant tots aquests 
mesos uns quants editors han decidit arriscar-se 

1 Vaig mirar de donar 

raons per sostenir 

aquesta afirmació en 

la conferència “Joan 

Maragall i la tradició viva”, 

pronunciada el 5 de febrer 

de 2010 com a inauguració 

dels XIV Tallers de Llengua 

i Literatura Catalanes que 

organitza biennalment 

el Departament 

d’Ensenyament. El text va 

ser reproduït com a pròleg 

del volum En el batec del 

temps. Vint invitacions 

a la lectura de Joan 

Maragall en ocasió del 

cent cinquantè aniversari 

de la seva naixença i el 

centenari de la seva mort, 

Barcelona: Institució de les 

Lletres Catalanes, 2012.
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a posar a l’abast dels lectors llibres de Maragall i 
sobre ell i la seva obra, de manera que avui llegir-lo 
és una tasca molt més assequible que fa dos anys. 
Perquè moltes de les propostes, probablement la 
majoria, es miren la figura i l’obra de Maragall sense 
deix de nostàlgia i desacomplexadament, deixant-se 
tocar pel seu exemple i per les seves paraules, fins a 
convèncer-se de la seva vigència i del seu futur. 

Perquè, així, durant l’Any hem constatat que 
Maragall renovava la seva capacitat de ser —de 
continuar essent— referent col·lectiu. Perquè estem 
segurs que l’onada d’activitats que s’ha concentrat 
durant la celebració de l’Any n’allargarà l’estela 
durant uns mesos o més. Perquè, per tot això, 
Maragall és, més d’un segle després, viu entre els 
seus lectors. Amb imatges i paraules acollidores 
com els versos que donen títol a aquest paper.

Durant els sis anys que vaig ser director de la 
Institució hi va haver molts altres centenaris i 
commemoracions —cal remarcar els de Bladé i 
Desumvila, Agustí Bartra, Màrius Torres, Enric Valor 
o, ja el 2012, Sales, Calders i Tísner, a més dels 
cinquanta anys de la mort de Carles Riba, Josep 
M. de Sagarra, Josep Sebastià Pons o Francesc 
Pujols, o els vint-i-cinc de Vinyoli i de Foix, per dir-
ne només uns quants—, i per raons que a mi em 
semblen òbvies no tots han pogut rebre el mateix 
tractament. Si ho haguéssim pretès, no hauríem fet 
altra cosa que celebrar Anys a tort i a dret, i hauríem 
acabat estabornint els ciutadans i la societat que 

miràvem de desvetllar a la lectura i a l’apropiació 
dels referents literaris i cívics que són aquests 
escriptors. 

Cal acceptar, doncs, que les commemoracions 
i els homenatges són efectius si són selectius. 
O, dit d’una altra manera, cal trobar la mesura 
proporcionada per a cada commemoració, en 
relació amb el valor que donem a l’autor i a la seva 
obra, però també d’acord amb el lloc que ocupa 
l’efemèride avui. I encara hi ha una altra cosa: 
crec que no tot s’hi val a l’hora d’homenatjar els 
noms notables que decidim honorar. En el cas 
dels escriptors, defenso que el primer objectiu ha 
de ser rellegir i convidar a la relectura de la seva 
obra, amb la confiança que els seus lectors d’avui 
hi trobaran sentit i satisfacció, prou per donar nova 
vida al referent i garantir, així, la continuïtat de la 
tradició. I per fer-ho probablement el més important 
és descobrir portes d’accés a l’univers de l’escriptor, 
com més millor, defugint i qüestionant-se les idees 
rebudes i els estereotips. Per això em sembla fora 
de lloc plantejar un centenari sobre la base de 
la pobra instrumentalització de l’obra i de l’autor. 
Perquè és una manera segura de fer-los petits.

Se m’entendrà del tot si reprodueixo unes notes que 
vaig publicar el 2010 a Vilaweb arran dels vint-i-cinc 
anys de la mort de Salvador Espriu:

Joan Maragall. Biblioteca de Catalunya. Barcelona
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Abans i després de Sinera

El dia 22 de febrer de 1985 moria Salvador Espriu. 
Va ser acomiadat com a “poeta nacional” a les 
portades dels diaris del país. Després el seu nom i 
la seva paraula van viure, com hem vist que passa 
tot sovint, un període d’oblit i de negació. Ara que fa 
vint-i-cinc anys de la seva mort i que se n’acosta el 
centenari, el 2013, podem preguntar-nos què queda 
de la seva obra i del seu testimoni cívic.

Salvador Espriu no és un autor de fàcil accés. Tant 
el seu univers literari, els temes que el preocupaven, 
com la manera de parlar-ne, la seva opció estilística 
i les estratègies textuals, exigeixen del lector 
voluntat i formació. Alhora, però, alguns poemes 
de lectura conjuntural, especialment el llibre La 
pell de brau, i la capacitat de popularitzar-lo que va 
tenir Raimon van afavorir la seva imatge d’autoritat 
intel·lectual i moral gens discutible. I ell va deixar 
fer. En morir, doncs, va ser acomiadat com a 
poeta nacional, i molts l’hi sentíem. Però em temo 
que l’etiqueta va deixar-lo en l’imaginari col·lectiu 
ancorat en aquell moment històric. I aquest va ser 
un pretext perfecte per deixar de fer l’esforç de 
llegir-lo.

Ara, vint-i-cinc anys després, tenim el repte de 
recordar-lo —i, per tant, de rellegir-lo— sense 
nostàlgia de la seva significació d’aleshores. Tenim 
el repte de rellegir-lo —i, en certa mesura, rehabilitar-
lo— des del present. Si en som capaços, els nostres 
fills i tots els altres nouvinguts a la nostra cultura 
i a la nostra tradició literària hi trobaran sentit. I 
consideraran que paga la pena fer l’esforç —que, 
ja ho he dit, en demana— de descobrir-lo. Ja hi 
ha qui s’hi ha posat: penso en la lectura fresca, 
desacomplexada, riquíssima, que Oriol Broggi va 
fer fa un parell d’anys de Primera història d’Esther. 
O en l’espectacle Amor hermètic de Fina Rius i 
Teresa Vilardell, que traça un recorregut per textos 
espriuans seguint el fil d’un dels seus temes clau, i 
alhora menys evidents, l’amor i la figura de la dona.

Jo ho he provat amb un parell de versos ben 
coneguts, els més citats d’”Inici de càntic en el 
temple”, aquells que diuen:

Però hem viscut per salvar-vos els mots, 
per retornar-vos el nom de cada cosa, 
perquè seguíssiu el recte camí 
d’accés al ple domini de la terra.

Estem acostumats a veure-hi una al·lusió directa 
a la persecució de la nostra llengua, especialment 
durant el franquisme, i a la responsabilitat del poeta 
en la seva preservació, en la seva transmissió, en la 
seva defensa. I això hi és. Però hi ha molt més. Que 

Salvador Espriu. Foto: Guillermina Puig

Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu

 Revista del Col·legi10



Tan sols la paraula nua
la teva, mai la d’un altre
la que reflecteix una vida
dins d’una solitud
curulla de promeses,
on tot és possible.

Montserrat Abelló va escriure aquests 
versos en ocasió de la celebració del Dia 
Mundial de la Poesia l’any 2014. És un 
dels seus últims poemes que condensa 

amb exactitud la seva poètica: la recerca de la 
paraula nua, que contingui aquell bri de veritat que 
comuniqui a qui llegeix. D’emoció a emoció. És una 
poesia feta d’imatges denses, quotidianes, viscudes. 
En termes semblants s’expressava en l’acte que 
aquell mes juny es va celebrar al Centre de Santa 
Mònica. La poeta deia que basava la seva poesia en 

La paraula nua
 �Montserrat Abelló

Lluïsa Julià
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“la paraula nua”, partia del “seu pes i densitat”; és a 
dir, que busca: “el sentit profund de la paraula”, “el 
seu propi ritme intern”. “Aquesta ha estat –reblava– 
la meva autèntica retòrica, lligada a la senzillesa de 
l’expressió i a la musicalitat dels sons.” I encara hi 
afegia: “Una poesia despresa d’anècdotes, diàfana, 
sonora, en què l’expressió sorgeix per dir la meva 
veritat.” 1

Tot i l’edat avançada –el dia 1 de febrer de l’any 
2014 havia complert 96 anys–, Abelló va traduir i 
escriure fins a l’últim moment. Poeta vitalista, va fer 
de la poesia la seva manera d’estar al món, gairebé 
com una defensa existencial. Des d’una mirada neta 
i lúcida, va ser capaç d’observar-se al mirall, despullar-
se d’oripells i esquemes establerts, també, i té un 
enorme valor, dels establerts comunament a l’edat, 
i de mirar-se directament i descriure el pes i el pas 
dels anys damunt la pell, com expressa en el poema 
“Desembasto els anys” de la plaqueta Son màscares 
que m’emprovo... publicada el 1995 i que marca un gir 
poètic cap a una nova maduresa que es consolida en 
els últims títols que va publicar: 

Una poètica que troba identitat arran del cos, que 

no amaga la soledat inherent a l’ésser humà i que 
avança en la interrogació constant sobre l’ésser humà 
i l’autoanàlisi:

Desembasto els anys
que damunt del cos
s’han tornat cuirassa

Em miro al mirall
i no veig altra cosa
que aquesta pell

que se m’adhereix
com un guant destenyit
que he dut massa temps

Però em queden els ulls i sé
que dins d’aquest cos
encara m’hi corre ben roja la sang.

            

La trajectòria poètica de Montserrat Abelló 
(Tarragona, 1918 – Barcelona, 2014) és inseparable 
de la seva vida, del seu compromís social i ètic, 
sobretot amb les condicions de vida de les dones. 
Podem qualificar de prehistòria literària la vida 
d’Abelló fins al 1960, any en què retorna a Catalunya 
i s’instal·la a viure a Barcelona amb el seu marit i els 
seus tres fills. Venien de Xile, on Abelló havia arribat 
l’any 1940 amb el seu pare, i on va viure la joventut i 
va fer les primeres temptatives literàries, de poesia 
i traducció. Allí es va casar amb Joan Bofill, també 
exiliat, i van néixer els seus fills. També hi va establir 
una amistat decisiva amb Roser Bru, que llavors 
s’iniciava en la pintura, per la complicitat i ajuda 
mútua en la creació.
Al poc temps d’haver tornat, Montserrat Abelló 
publica el seu primer llibre, Vida diària (1963), amb 
pròleg de Joan Oliver, amb qui havia fet amistat a 
l’exili. Però ni l’entorn literari era gaire favorable a la 
poesia escrita per les dones, ni Abelló podia dedicar-
s’hi massa. Ben aviat es posa a treballar, a impartir 
classes d’anglès al CIC, estudia Filologia anglesa i 
atén la família, mentre llegeix poesia, sobretot en 

1 Montserrat Abelló, 

“Poètica”. Dilluns de 

poesia a l’Arts Santa 

Mònica (30 de juny de 

2014).

Foto de Josep M. Closes

 Revista del Col·legi12



anglès, en la qual trobarà les veus més acostades a 
la seva pròpia manera d’entendre-la, d’un vitalisme 
nou, lligat a l’experiència de la vida des d’uns ulls 
de dona. En concret, va ser el descobriment de 
Sylvia Plath, a principis dels anys setanta, el que 
li va permetre continuar la investigació en el propi 
llenguatge; a la qual van seguir la lectura d’Anne 
Sexton, Adrienne Rich, Margaret Atwood, Alice 
Walker o May Sarton, de qui publicarà una antologia 
pionera: Cares a la finestra. 20 dones poetes de 
parla anglesa del segle XX (1993 i 2010) amb 
què posa a l’abast del públic català l’obra de les 
poetes contemporànies anglosaxones que sabia 
transmetre, amb les monografies que l’acompanyen, 
l’univers poètic de tot un conjunt de poetes.

Pel que fa a l’obra original, no va ser fins al 1981 
que Montserrat Abelló reprèn la publicació de 
poesia, després de divuit anys de silenci. L’ocasió 
és significativa: va ser a LaSal, edicions de les 
dones, on treballava la seva filla Mireia, que va 
trobar l’ambient adequat per reprendre l’escriptura. 
En recordar aquell moment polític i social 
d’efervescència i lluita pels drets de les dones, dirà: 
“Gràcies al moviment feminista dels anys setanta, 
vaig tornar a publicar la meva poesia. Per a mi va 
ser un estímul molt fort, perquè vaig trobar-hi gent 
que s’interessava per la meva poesia.” 2  Així apareix 
Vida diària / Paraules no dites, títol que conté 
poemes del 1963, però que ara troben el terreny 
adequat per ser llegits i entesos. Abelló recorda en 
les seves memòries El miracle és viure (2015) que 
en presentar-se en alguns actes d’aquells anys i 
donar-se a conèixer, se sorprenien: creien que els 
seus versos havien de ser d’algú molt més jove. És 
així com una autora nascuda el 1918 s’incorpora 
a la generació poètica dels anys setanta, una 
mica com Maria Àngels Anglada o Olga Xirinacs, 
nascudes als anys trenta. L’anomalia cronològica 
evident causada per la guerra i les conseqüències de 
la dictadura les posava en relleu Marta Pessarrodona 
en el pròleg a Vida diària / Paraules no dites. Hi 

indica que per lògica generacional hauria d’haver 
estat Abelló qui la prologués a ella i no a la inversa: 
“Segurament –escriu– m’hagués influït el que ella 
escrivia –cas de conèixer-lo– i, ben probablement, 
com a amiga i mentora, li hagués demanat un pròleg 
per a un primer llibre; és un suposar.”
Vida diària / Paraules no dites conté poemes 
d’afirmació feminista, amb referències a la cambra 
pròpia, l’assaig de referència de Virginia Woolf, al 
costat d’altres imatges d’ambivalència davant la 
realitat viscuda com en el poema “Sóc com una 
ombra / perduda en la nit” en què descriu les feines 
domèstiques (“repassar la roba, / ficar les mans dins 
de l’aigua bruta, i destriar entranyes innocents. / Cosir 
botons, / empènyer la planxa” que l’apartaven del 
desig d’escriure: “Només de tant en tard, / puc agafar 
la ploma”).

Dos altres versos significatius enceten Vida diària / 
Paraules no dites:

Em pregunto si escriure és passió 
o necessitat de sobreviure.

A partir d’aquell moment, pas a pas, llibre a llibre, 
la veu de Montserrat Abelló avança de la voluntat 
de sobreviure a l’afirmació per l’escriptura. Parteix, 
com apuntava la poeta Neus Aguado en un text 
de presentació, d’elements bàsics com el foc i 
la sang, la terra i l’aigua. Uns llibres s’enllacen 
amb els altres: El blat del temps (1986), Foc a les 
mans (1990) i L’arrel de l’aigua (1995). La paraula, 
protagonista, també pot ser enganyosa, cal polir-
la com un còdol als embats de l’aigua. És, com la 
defineix Olga Xirinacs, “energia concentrada”. 3

A partir de la plaqueta Són màscares que 
m’emprovo... (1995) hi ha un aprofundiment que vol 
dir alleugeriment. Nuesa del dir que trobem a Dins 
l’esfera del temps (1998) i al volum Al cor de les 
paraules (2002), amb pròleg d’Oriol Izquierdo, que 

2 Conversa entre 

Montserrat Abelló 

i Lluïsa Julià, 

Jornades Escriptores 

tarragonines, Tarragona, 

2009. Fragment inèdit.

3 Olga Xirinacs, 

Presentació de Foc 

a les mans. Àlbum 

Montserrat Abelló. 

Poeta i traductora. 

PEN Club, Barcelona, 

1998: 14.
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Manuel de Pedrolo i Molina (L’Aranyó, 
Segarra, 1918 – Barcelona, 1990) és un 
dels autors més prolífics de la història 
de la literatura catalana. Va escriure 

poesia (poesia visual inclosa), obres de teatre, 
relats, novel·les, dietaris i articles, a banda de dur 
a terme una inestimable tasca com a traductor. 
En total, més de 120 obres d’una gran varietat que 
pretenien abraçar la totalitat literària que mancava a 
la nostra literatura. No és estrany que aquest article, 
doncs, s’intituli Manuel de Pedrolo, l’escriptor total. 
El segarrenc sempre va entendre la seva obra com 
un servei al país i es va proposar dotar les lletres 
catalanes —absolutament malmeses després de la 
desfeta del franquisme— de la màxima normalitat 
possible. La idea era fer arribar la literatura en català 
a un públic ampli, cobrir la demanda de qualsevol 
lector en la nostra llengua. I amb aquesta finalitat va 
dedicar la vida a predicar amb l’exemple, escrivint 
textos d’una gran diversitat, susceptibles de ser 
llegits per un ventall de persones també molt divers. 
Per descomptat, el projecte era molt ambiciós, 
però Pedrolo no va defallir mai. Va passar per tota 
mena de vicissituds, fins i tot va morir postrat en 
l’ostracisme dels incompresos i dels incòmodes, 

convençut que havia fracassat. És per això que 
enguany, quan es compleix el centenari del seu 
naixement, és de justícia recordar, reivindicar i situar 
la seva figura al lloc que li pertany. 

Manuel de Pedrolo va ser un gran lluitador per 
la llibertat, insubornable i honest fins al moll 
de l’os, defensor de les classes desafavorides, 
antimilitarista, ateu, independentista, treballador 
per la justícia en un sentit ampli, internacionalista i 
universal. Poc amant de freqüentar els cercles de 
poder o les capelletes intel·lectuals, va viure en un 
exili interior que li va permetre ésser un creador 
lliure. Enmig d’un clima social repressiu i asfixiant, 
Pedrolo no va renunciar mai a les seves idees ni 
a escriure allò que realment volia. No només al 
llarg de la postguerra franquista (va patir com 
ningú l’assetjament de la censura), sinó també 
un cop arribada la suposada Transició. Crític 
amb el pujolisme i amb l’autonomisme (que no 
considerava un punt d’arribada, sinó només una 
part del camí), sempre va resultar un personatge 
molest per a l’entorn de la cultura oficial, tot i que mai 
no va escriure en una llengua que no fos la catalana. 

L’escriptor total
 �Manuel de Pedrolo

Anna Maria Villalonga
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La situació no deixa de ser una mica contradictòria, 
perquè paral·lelament, i malgrat el seu tarannà modest 
i reclòs, allunyat dels centres de poder, dels mitjans de 
comunicació i dels cercles de la vida pública, Pedrolo 
va aconseguir no només un destacable èxit popular, 
sinó també la majoria de premis literaris del moment, 
entre els quals el Joanot Martorell, el Víctor Català i 
el Sant Jordi. L’any 1979 va ser distingit amb el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes. 
 

Diria que existeixen almenys tres o quatre qüestions 
que tradicionalment han enterbolit la percepció 
pública de Pedrolo, fora dels seus seguidors 
incondicionals. La primera, la dificultat motivada 
pel freqüent decalatge temporal —causat pel 
rigor de la censura— entre la composició de les 
obres i el moment de la seva publicació. Resulta 
evident que la recepció es complica quan tenim 
accés per primer cop a un text escrit molts anys 
enrere, i a voltes sorgit d’un impuls circumstancial, 
sense una profunda contextualització prèvia. Una 
contextualització que, d’altra banda, hom no pot 
demanar, si més no en el grau necessari, a un lector 
mitjà. En aquest sentit, Manuel de Pedrolo fou un 
dels autors catalans que va patir de manera més 
fèrria i despietada la intervenció de la censura. 
No ens ha d’estranyar, perquè mai no va deixar de 
ser rupturista i provocador en tots els àmbits de 
la seva escriptura, tant pel que fa a la forma com 
al contingut. La transgressió continuada, la crítica 
política i social, la voluntat de tractar temes que 
trencaven tabús (l’homosexualitat, el sexe explícit, 
les pulsions humanes sense restriccions, la figura 
de la dona, el racisme) resultaven intolerables per 
als censors franquistes, que rebutjaven les obres un 
cop i un altre. Més d’una vegada Pedrolo va intentar 
burlar-los amb diferents estratagemes, però gairebé 
sempre va ser debades. Davant d’aquesta realitat, 
la seva literatura es va trobar —i segurament encara 
es troba— enmig de consideracions complexes, 
amb interpretacions parcials i esbiaixades i retrets 

que la titllen d’excessivament circumstancial. El 
fet s’explica clarament pel decalatge. Una novel·la 
composta en un moment concret davant d’un 
esdeveniment, situació o ambient concrets és obvi 
que toparà amb una recepció anòmala si surt a la 
llum amb un munt d’anys de retard. Per dir-ho molt 
didàcticament, pot presentar un regust a document 
històric ja sobrepassat.
La segona qüestió té a veure amb la visió oficial, que 
subscrivien els centres de poder cultural, d’allò 
que havia de ser en aquell moment la literatura 
catalana; unes elits que van acabar per bandejar-lo. 
Ja hem apuntat que Pedrolo resultava incòmode 
pel seu posicionament polític (l’independentisme 
no formava part aleshores del pensament general, 
i menys en públic), però sobretot per la seva 
autonomia i la seva radicalitat en qüestions molt 
més àmplies, molt més generals. La cultura literària 
dominant, de mirada restrictiva i poc agosarada 
en els anys finals de la dictadura i l’inici de la 
suposada democràcia, difícilment podia tolerar 
els plantejaments oberts i avançats de Manuel de 
Pedrolo. La intel·lectualitat catalana de l’època, 
els editors, estudiosos i patums diverses que 
remenaven les cireres vivien encara empeltats d’un 
caspós regust noucentista. Defensaven la idea que 
construir una literatura catalana de prestigi després 
de la catàstrofe del franquisme significava cenyir-se 
sisplau per força als llimbs del cànon més estricte, 
de la literatura culta del més elevat nivell. Per contra, 
Pedrolo postulava una premissa molt més realista, 
progressista i democràtica. Jo diria que, actualment, 
d’una evidencia incontestable. Em refereixo a la 
necessitat d’escriure des de totes les posiciones 
possibles, de conrear totes les formes literàries, 
totes les tipologies, tots els gèneres. Com en un país 
normal, ni més ni menys. I per poder arribar a tothom. 

Després de l’anorreament de les nostres lletres, 
recuperar-se volia dir guanyar lectors, acostumar 
la gent a gaudir de qualsevol tipus de lectura en 
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llengua catalana. Quan Pedrolo pensava en els 
lectors, pensava en lectors de tota mena, no només 
en una elit d’alta formació cultural, reclosa en una 
torre d’ivori. La seva profunda coneixença de les 
tradicions literàries de l’entorn i més enllà (Pedrolo 
llegia incansablement els anglesos, els francesos, 
els americans, els italians), el dotava d’una visió 
preclara. Tothom havia de tenir la possibilitat 
d’accedir al gènere o al tipus de literatura que 
preferís (culta, popular, infantil, juvenil, poesia, 
narrativa generalista, narrativa de gènere, teatre) 
sense complexos i en la llengua pròpia. Per això 
experimentà amb totes les possibilitats, des del 
negre fins a la ciència-ficció, des de la novel·la 
eròtica fins al teatre existencialista, des del conte 
fins a la poesia visual. I també per aquest motiu la 
seva tasca com a traductor resulta tan important i 
útil. 

La tercera qüestió està lligada a les dues anteriors, 
sobretot a la segona. Perquè és molt difícil obrir-se 
camí a tomba oberta quan tothom que t’envolta 
porta orelleres i es troba a anys lluny de comprendre 
les teves intencions. Així, des del punt de vista 
estrictament literari, Pedrolo fou enormement 
transgressor, un gran innovador i experimentador 
capaç de fer en català allò que ningú no havia fet. 
A banda de la poesia i del teatre (una dramatúrgia 
existencialista i profunda que planteja els grans 
perquès de la humanitat), pel que fa a la narrativa 
és responsable de cicles tan ambiciosos com 
el del Temps obert (11 novel·les que especulen 
sobre les coordenades espai/temps i les possibles 
vides d’un mateix personatge en funció de la 
diferència establerta per un detonant concret); de 
modernes indagacions textualistes al voltant del 
llenguatge novel·la (Totes les bèsties de càrrega, 
Crucifeminació, Text/Càncer, només per citar-
ne alguns exemples); de textos ideològicament 
compromesos com la tetralogia de La terra 
prohibida, Hem posat les mans a la crònica, Tocats 
pel foc o Acte de violència; de novel·les de gènere 
negre i de ciència-ficció que pràcticament són 
pioneres en català i que poden fer les delícies d’un 
públic de qualsevol edat i condició (Joc brut, el 
conjunt de relats de Trajecte Final, L’inspector fa 
tard, Mossegar-se la cua i un extens etcètera) i d’una 
llarga llista d’històries de tota mena que resulta 
impossible resumir en tan poques línies. Pedrolo 
sorprèn i provoca, es renova en cada proposta, 
intenta ser aquest “escriptor total” que anuncia el 
títol de l’article, però resulta força incomprès. La 
manca de visió dels altres el titlla de grafòman, 
d’excessiu i de poc curós. En lloc d’admetre el seu 
lloable i titànic esforç per dotar la nostra tradició 
dels avenços literaris de l’època, de les innovacions 
que ja funcionaven normalment, amb total llibertat i 
modernitat creativa, en els països de l’entorn, Manuel 
de Pedrolo va haver de suportar que l’acusessin 

d’incapacitat a l’hora de trobar la seva pròpia veu. 

Però he parlat de quatre qüestions. I ara comentarem 
la que fa quatre, que no deixa de resultar una mica 
paradoxal. Perquè no és el primer cop a la història 
de la literatura universal que l’èxit desmesurat 
d’un llibre eclipsa la resta de l’obra d’un gran 
autor. Naturalment, és el que va patir Pedrolo amb 
Mecanoscrit del segon origen, publicada el 1974, 
que ha esdevingut el més gran best-seller (de 
fet l’únic long-seller, traduït a un bon nombre de 
llengües) de la nostra història literària, fins al punt 
que l’autor va admetre que si ho arriba a saber, no 
l’hauria escrit. És comprensible que, en el context 
de la composició de tantes i tantes pàgines, de 
tantes hores de feina ambiciosa i curosa, el succés 
inesperat d’una novel·leta menor preocupés el 
seu creador pel possible resultat reduccionista 
i esbiaixat. I tenia raó. Ho veiem en la idea que, 
tot i que Pedrolo no va escriure mai de manera 
premeditada literatura juvenil, al final ha acabat 
essent un dels autors emblemàtics de la literatura 
juvenil en llengua catalana. No posarem en tela de 
judici el mèrit del Mecanoscrit, que parla de temes 
importants (racisme, paper de la dona, sexe, el 
valor dels llibres) i que ha creat molts lectors. Però 
certament ha contribuït a invisibilitzar altres facetes 
i altres textos pedrolians. 
Aquest article, resultat de la sessió celebrada al 
Col·legi de Llicenciats en el marc de l’Escola d’Estiu 
pensada bàsicament per a professors d’institut, 
parteix del Mecanoscrit per intentar mostrar altres 
textos de Pedrolo susceptibles de ser treballats 
a la secundària i al batxillerat. Alguns ja ho han 
estat (o ho estan), sobretot alguna novel·la negra 
o algun recull de contes. Joc brut i Trajecte final 
en són bons exemples. Com podem comprovar, 
fonamentalment es tracta de narrativa de gènere, 
sigui gènere criminal o sigui ciència-ficció. Però 
no són les úniques possibilitats. El teatre també 
ens ofereix bon material. Existeix un recull teatral 
pedrolià que es va publicar en una col·lecció juvenil 
i que inclou dues obres prou interessants, Cruma i 
Homes i No. És evident que el fet que les lectures 
adreçades a les aules estiguin en col·leccions 
juvenils que incorporen comentaris i propostes 
didàctiques resulta pràctic i interessant, a banda de 
visibilitzar els títols a les lleixes i apartats específics 
de les llibreries. En relació amb el teatre, sempre 
ofereix la possibilitat de fer lectures dramatitzades, 
posades en escena encara que sigui a classe… És a 
dir, que les obres dramàtiques despleguen un ventall 
d’activitats que van més enllà de la lectura i que 
poden engrescar l’alumnat. 

D’altra banda, arran de la feliç aparició de gairebé 
trenta obres que han estat reeditades o que ho 
estaran en breu al llarg d’aquest any del centenari, 
l’oferta s’amplia a no només les edicions ja 
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considerades “juvenils” des de fa temps. És obvi que 
no tots els títols reeditats són adequats per a un 
lector jove, però alguns sí. 

D’entrada, tenim el relat breu El principi de tot, 
publicat per l’Editorial Comanegra en format de 
conte il·lustrat, que em sembla ideal per a algú que 
s’acosti a Pedrolo per primera vegada. A banda que 
les il·lustracions, de Pep Boatella, són encisadores, 
el text permet un debat ampli des de la seva aparent 
senzillesa. Molt interessant per parlar-ne a classe 
amb els més joves i que els alumnes opinin. Aquest 
relat havia estat inclòs en el recull del 1955 Violació 
dels límits, però la seva modernitat i amenitat resulta 
gairebé increïble. 
És evident que la narrativa breu, que Pedrolo va 
conrear extensament, representa en gran part 
l’oferta més adient per als estudiants. Ja he citat 
Trajecte final, un recull d’històries de ciència-ficció 
que continuen essent perfectament vàlides i on 
trobem relats tan especials com El regressiu, una 
variació molt reeixida al voltant de la proposta 
que va fer Scott Fitzgerald a El curiós cas de 
Benjamin Button. A Trajecte final trobem també 
La noia que venia del futur que té paral·lelismes 
amb una novel·la que Pagès va reeditar el 2000, 
Successimultani, del 1979. Crec que aquestes 
històries són perfectament relacionables, de 
cara als estudiants, amb productes actuals que 
ells coneixen, del tipus Black Mirror, per posar un 
exemple. D’altra banda, l’avinentesa que hi hagi 
pel·lícules sobre el tema, com és el cas de Button, 
també ens ofereix la possibilitat de relacionar la 
lectura amb l’audiovisual i de treballar les similituds 
i les diferències. 

Continuant amb la narrativa breu, és interessant la 
selecció feta per Jordi Coca a Vint-i-vuit contes 
(2008), que inclou el relat Darrer comunicat a la 
Terra, antecedent del Mecanoscrit. I aprofundint 
en la ciència-ficció, em sembla un molt bon títol, 
molt angoixant i engrescador, Introducció a l’ombra 
(escrita el 1956 i publicada el 1972) i Aquesta 
matinada i potser per sempre, del 1976, que és l’obra 
d’aquest gènere que el mateix Pedrolo destaca 
com la més reeixida de la seva producció, la que 
considera millor.
Com he apuntat, l’altre gruix de títols adequats per 
al jovent són els que pertanyen, de manera més 
o menys directa, al gènere negre, de crims. Els 
recursos de la novel·la negra són sempre molt 
rendibles. Ho eren en el passat (tots recordem 
les nostres lectures d’infantesa i joventut) i ho 
continuen essent ara. De fet, gran part de les obres 
explícitament juvenils que s’escriuen actualment 
continuen tenint la intriga, el suspens i el misteri 
com a centre de les trames. La novel·la negra de 
Pedrolo més coneguda —i que ja ha estat lectura 

als centres d’ensenyament— és Joc brut. És un 
text breu que encara desperta passions en tots els 
lectors joves que el comenten. La barreja d’intriga, 
violència i tensió sexual, l’aparició de la figura de 
la femme fatale, el crescendo narratiu i el desig 
de saber com acaba sedueixen indefectiblement 
el lector. Altres novel·les negres suficientment 
llegidores per al públic jove poden ser Doble o 
res (1950) i L’inspector fa tard (1953), així com 
Mossegar-se la cua (publicada el 1968) i Es vessa 
una sang fàcil (escrita el 1952 i publicada per primer 
cop el 1954). 

Les novel·les negres de Pedrolo necessiten sens 
dubte la tutela del professor. D’una banda, com en 
tots els casos, per aclarir els dubtes o problemes 
lingüístics provocats pel pas del temps, però també 
perquè, darrere de la seva aparença de “gènere 
popular d’entreteniment”, amaguen un altre nivell de 
contingut. Ens descriuen la realitat de la Catalunya 
de la postguerra, plantegen dilemes ètics (de 
vegades els delinqüents ho són per circumstàncies, 
per misèria o per algun tipus de lluita), ens mostren 
la societat i els costums del moment, treballen amb 
cura certs “tipus humans”. Penso que aquestes 
novel·les no són, en general, una finalitat en elles 
mateixes (o no només), sinó que també pretenen 
funcionar com a pretext per parlar de coses més 
serioses. La reflexió dialèctica i extremament 
analítica és una constant en la literatura pedroliana, 
pertanyi al gènere que pertanyi. En relació amb 
el negre, als alumnes se’ls pot parlar de l’enorme 
contribució de Pedrolo, que obrí un camí inexistent 
pel que fa al gènere en català i ens va fer arribar 
les traduccions dels clàssics i de les obres que 
s’estaven publicant en el moment, tant als Estats 
Units com a França i a d’altres indrets d’Europa. No 
debades fou el director de “La Cua de Palla”, la més 
important col·lecció de novel·la negra de l’Estat i 
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Amb la defunció de Raimon Panikkar, el 26 
d’agost de 2010, va desaparèixer una de 
les figures més rellevants que ha donat 
el pensament català. Se l’ha comparat 

amb Ramon Llull per l’ambició i la projecció de la 
seva obra i per la voluntat —compartida—  d’acostar 
universos religiosos i culturals distants entre si. 
S’ha dit, també, que Panikkar era el filòsof català 
viu més reconegut internacionalment. La seva 
figura ha estat objecte de diverses publicacions 
monogràfiques. Més de quaranta tesis doctorals 
han estudiat la seva obra (Catalunya hi ha 
contribuït amb les tesis doctorals de Jordi Pigem 
i d’Àngels Canadell). El seu pensament ha estat 
debatut en nombrosos congressos internacionals 
monogràfics, quatre en vida de l’autor. A Itàlia es 
publica una revista acadèmica anual dedicada a 
l’estudi de la seva obra. Panikkar és un cas insòlit 
de reconeixement internacional en una figura de la 
filosofia catalana.

Quan Panikkar va tornar a Catalunya, després 
d’una brillant trajectòria acadèmica en diverses 
universitats d’Europa, l’Índia i els Estats Units, 
va arribar predicant als seus una bona nova que 
els seus no van comprendre. Avui és fàcil parlar 
d’interculturalitat, criticar l’etnocentrisme europeu, 
denunciar el monopoli del sagrat exercit per les 

institucions religioses, tractar de practicar el diàleg 
intercultural i interreligiós…, però, qui feia tot això fa 
trenta anys?

 A més, Panikkar predicava amb el rigor del 
professor i el carisma del mestre. Si hagués estat 
tan sols un professor, avui potser recordaríem un 
erudit tan cultivat com avorrit. Si hagués estat tan 
sols un mestre, avui potser estaríem parlant d’un 
il·luminat. La gràcia de Panikkar era que combinava 
el rigor acadèmic (tres tesis doctorals l’avalaven) 
i la genialitat vital. Per això va poder encapçalar 
la seva Opera Omnia (obra completa) amb un 
text on declarava que tots els seus escrits eren 
autobiogràfics. Com en un altre temps el Mestre 
Eckhart, era Panikkar mestre de lectura i mestre de 
vida.

Entre la vida i l’escriptura

El lligam entre vida i escriptura és molt estret en 
Raimon Panikkar. Filòsof amb biografia, Panikkar 
és mestre de vida i mestre de lectura. No es tracta 
d’un erudit de vida grisa, sinó d’un ésser apassionat 
que va viure intensament cada moment i va deixar 
un rastre escrit del que vivia. És molt significatiu 

Cent anys 
després

 �Raimon Panikkar

Ignasi Moreta
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que, quan en una ocasió Evangelista Vilanova li 
reclamava el lliurament d’un article per a Qüestions 
de Vida Cristiana, la seva resposta fos: «L’article, 
l’estic vivint!». Per això va poder dir, en l’«Editorial 
de l’autor» que encapçala el primer volum de la 
seva Opera Omnia, que tots els seus escrits són 
autobiogràfics.

No ens pot estranyar, per tant, que els principals 
trets de la biografia de Panikkar tinguin el seu reflex 
en la seva obra. Poca gent sap que, si els primers 
estudis de Panikkar van ser sobre química, això va 
ser perquè familiarment estava destinat a dedicar-
se a la indústria química paterna. La vida, després, 
no el va conduir als despatxos de la fàbrica, però el 
que havia de ser el seu destí professional va deixar 
un rastre en la seva obra: la tesi doctoral sobre 
ciència, titulada Ontonomía de la ciencia. Més tard 
hi haurà el Panikkar sacerdot de l’Opus Dei, que té el 
seu correlat escrit en una obra d’un innegable sabor 
tomista l’empremta del qual es detecta en tots els 
escrits posteriors, fins i tot en els de maduresa i 
vellesa. L’any 1954 Panikkar trepitjarà l’Índia dels 
seus orígens paterns, cosa que donarà lloc a un 
acostament al món índic d’una enorme fecunditat 
en la seva obra escrita des d’aleshores.

El llibre Panikkar. Una biografia (Fragmenta), de 
l’investigador italianopolonès Maciej Bielawski, 
dona llum sobre aquesta claríssima interrelació 
entre vida i obra. La de Panikkar és una biografia 
feta de viatges que signifiquen molt més que un 
simple canvi de residència: la biografia de Panikkar 
il·lumina sens dubte la comprensió de la seva obra 
escrita, una obra que constitueix el seu gran llegat a 
la humanitat.

Un autor canònic

El carisma del Panikkar oral, capaç de respostes 
ràpides i de formulacions brillants, ens pot fer 
oblidar la importància absolutament cabdal que 
té l’obra escrita per al pensador català. Panikkar 

va ser molt generós amb l’escriptura. La seva 
Opera Omnia, en curs de publicació a Fragmenta, 
ocuparà divuit volums (de moment ja n’han sortit 
deu). Estem parlant, doncs, d’un autor prolífic, però 
això no vol dir que fos un autor descurat: un cop 
donats a la impremta, Panikkar no abandonava 
els seus llibres, sinó que els continuava corregint i 
completant amb motiu de cada reedició o traducció, 
sense donar mai cap text per definitiu.

Quan haguem completat la publicació de la seva 
Opera Omnia podrem ser plenament conscients 
de l’amplitud de registres i gèneres conreats per 
Panikkar, de l’abast de les seves intuïcions i del 
valor de la seva obra. Comptar amb unes obres 
completes equival a formar part del cànon. És 
evident que només els autors canònics tenen 
aquest honor. Recordem, en les lletres catalanes, la 
tasca d’aplec d’obres completes feta per La Selecta 
en la postguerra i per Edicions 62 posteriorment. 
Es tractava, òbviament, d’establir un cànon: de fixar 
les veus que donaven cos i prestigi a la literatura 
catalana. Que estigui en curs de publicació l’obra 
completa de Raimon Panikkar significa, doncs, 
la consagració de l’autor com a veu canònica en 
l’àmbit del pensament català. Es publica l’obra 
completa de Panikkar perquè es tracta del gran 
autor de primer nivell del pensament català dels 
nostres dies.

Panikkar i l’excés

Qualificar algú de grafòman equival probablement a 
desqualificar-lo. Des que els grecs van convertir la 
mesura en una virtut, els excessos s’han percebut 
com un vici. Sospitem de l’excés perquè tot excés 
s’aparta de la norma, de l’equilibri, de l’aurea 
mediocritas. Les persones excessives, les accions 
excessives, les obres excessives, constitueixen en si 
mateixes un factor subversiu. El «sentit comú» ens 
diu que la quantitat casa malament amb la qualitat, 
i això ens dona arguments contra la hybris dels 
excessius. Sembla que no pot ser bona l’obra de qui 
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escriu i publica en excés.

Hi ha molt d’excés en l’obra de Raimon Panikkar. 
Molts llibres (uns seixanta), molts articles i treballs 
dispersos (uns mil cinc-cents), moltes traduccions i 
revisions, moltes refoses i reelaboracions. L’obra de 
Panikkar és extensa, però si diguéssim només això 
pensaríem en una successió acumulativa de textos, 
i estaríem donant una imatge falsa del seu procés 
d’elaboració de textos. Perquè l’excés de l’obra de 
Panikkar no rau solament en la quantitat de textos 
diferents, sinó també en la intensitat amb què uns 
mateixos textos s’escriuen i es reescriuen al llarg 
dels anys. Panikkar es dedica a la reescriptura amb 
la mateixa passió amb què es dona a l’escriptura. 
No és un autor que abandoni els llibres un cop 
donats a la impremta. Al contrari: quan un text ja 
és públic, cada reedició i cada traducció seran una 
oportunitat per a la revisió. Això explica la dificultat 
de datació dels seus textos.

Per això, quan als últims anys de la seva vida 
Raimon Panikkar va decidir reordenar els seus 
textos amb vista a l’edició de les seves obres 
completes, l’opció adoptada va ser indubtablement 
la més coherent: els textos es presentarien per 
temes, no pas per ordre cronològic. Quin sentit 
tindria una ordenació cronològica quan tants textos de 
Panikkar havien estat objecte de successives revisions 
de l’autor molts anys més tard de la primera redacció? 
Hi insisteixo: Panikkar no abandona les seves obres. 
Ni tan sols renega dels pecats de joventut, d’aquells 
primers llibres publicats a Rialp (editorial de l’Opus Dei) 
els simples títols dels quals ja resulten descoratjadors. 
Penso particularment en Patriotismo y cristiandad i en 
Humanismo y cruz. Aquests volums són també al pla 
de publicació de l’obra completa.

En Panikkar, tot sembla excessiu. Excessiva, hi 
insisteixo, la quantitat de textos, i excessiva també 
la constant represa d’aquests mateixos textos. A 
mesura que passaven els anys, l’obra de Panikkar 
es va anar convertint per a Panikkar mateix en una 
pedrera d’on extreure noves obres. Hi ajudaven les 
nombrosíssimes sol·licitacions de què era objecte: 

invitacions a participar en congressos, en llibres 
d’homenatge, en revistes científiques, en llibres 
col·lectius de tota mena, en actes públics… La 
contribució de Panikkar es feia molt sovint amb el 
recurs a la pedrera. Però això no vol dir —atenció!— 
que Panikkar es limités a enviar unes fotocòpies 
a qui li demanava un text. El recurs a la pedrera 
implicava l’adaptació del text original a les noves 
circumstàncies de publicació. Això podia voler dir la 
traducció del text a una altra llengua, la seva ampliació 
o reducció en funció de les dimensions que havia 
d’adoptar aquell text en el nou marc, la introducció 
d’esmenes de tot ordre… Fins i tot molts dels llibres 
de Panikkar es van fer amb el recurs a la pedrera, per 
invitació de col·laboradors i editors desitjosos de donar 
forma de llibre a textos dispersos de Panikkar.

I és que una de les paradoxes d’una obra tan 
extensa com la de Panikkar és que la major part 
dels seus textos són fruit d’encàrrecs o d’iniciatives 
alienes. Amb Panikkar no ens serveix la imatge de 
l’estudiós que té una dèria al cap i que, motu proprio, 
s’enfronta a la pàgina en blanc per donar cos a 
un article o un llibre sobre aquella temàtica, i amb 
l’objectiu final de mirar de publicar després aquell 
article o llibre en algun lloc. No, la major part de 
textos de Panikkar tenen un origen circumstancial i 
responen a una invitació aliena.

Retorno a la idea d’excés. Perquè en Panikkar és 
excessiva la seva obra —l’extensió i la reelaboració 
de la seva obra—, però és excessiva també la seva 
trajectòria biogràfica. Quan es comparen els dos      
Ra(i)mons de la filosofia catalana, el dels inicis 
(Llull) i el de l’actualitat (Panikkar), es constata que 
no solament tenen en comú una obra excessiva, 
sinó també una vida excessiva. Tots dos van viure 
molt: van viatjar, van actuar, van «experienciar». 
Recordem les múltiples facetes de Panikkar: el 
Panikkar sacerdot i membre de l’Opus Dei, el Panikkar 
que entra en crisi amb l’Opus Dei i que finalment n’és 
expulsat, el Panikkar autor de tres tesis doctorals, el 
Panikkar professor en universitats d’Europa, l’Índia 
i els Estats Units, el Panikkar animador d’iniciatives 
de tota mena (de la revista Arbor als anys quaranta 
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Tenaç i lliure
 �M. Aurèlia Capmany

Marta Nadal
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“Jo escriuré encara que el món s’enfonsi!”, va dir 
M. Aurèlia Capmany al seu admirat amic, el poeta 
Salvador Espriu, a finals de la dècada de 1940, quan 
tots dos emprenien la correcció de la seva segona 
novel·la, El cel no és transparent, guanyadora del 
Premi Joanot Martorell, una vegada van saber 
que la censura no donava el permís per a la seva 
publicació. Espriu, membre del jurat que li va donar 
el premi l’any 1948, no hi va votar favorablement, 
però va oferir-se, en canvi, a corregir amb 
l’escriptora la seva novel·la, que el poeta pensava 
que podia millorar des d’un punt de vista literari 
i que, finalment, la censura va permetre publicar 
l’any 1963. Aleshores, la novel·la havia canviat molt, 
també el seu títol, que va convertir-se en La pluja 
als vidres. Quinze anys d’espera, doncs, per veure 
editada una obra. La primera novel·la, Necessitem 
morir, escrita el 1947, no es publicà fins al 1952. 
Malgrat tots els entrebancs oficials que volien 
provocar la dimissió dels escriptors i intel·lectuals 
catalans durant aquells anys durs de la postguerra, 
M. Aurèlia Capmany mai no va pensar en la 
rendició; ben al contrari, sempre es va mantenir 
ferma en la seva voluntat d’escriure, en les seves 
idees i conviccions, fent de la cultura resistència 

i, tenaç com era, de la censura un impuls per 
seguir endavant. Entretant, és clar, intentava viure: 
“Absentar-nos i sobreviure’ns era la nostra radical 
forma d’existir. Però no com ha interpretat algun 
historiador de la literatura per defugir la realitat. 
Sobreviure’s no és evadir-se.” 

Escriure per inscriure’s al món

La frase contundent i segura de M. Aurèlia Capmany 
amb què hem iniciat aquest article ens mostra com 
l’escriptora, malgrat que el seu món s’enfonsava 
literalment, va trobar en la paraula —la paraula que 
visibilitza, que posa nom a les coses o que, en la 
seva absència, també és capaç de crear-les— la 
forma de ser, d’imposar-se. I la manera d’inscriure’s 
al món com a dona. Però M. Aurèlia Capmany, 
a més, havia de reconstruir-se, de salvar aquella 
identitat esqueixada entre un món que desapareixia 
i l’existència d’un nou ordre aniquilador. Montserrat 
Roig, a Digues que m’estimes encara que sigui 
mentida, diu “Escrius […] per recuperar el «jo» perdut. 
[…] És el «jo sóc», el «jo existeixo». Aquest «jo» 
assumit, perdut en el «nosaltres» —que no és més 
que una suma de «jos»—, és una revenja contra 
l’engany, contra la llei.” 

Aquest difícil exercici de reconstrucció i afirmació 
de la pròpia identitat, Capmany el va aconseguint 
de forma creixent des de la seva obra escrita —té 
més d’una seixantena llarga de títols que abasten 
gairebé tots els gèneres i centenars d’articles a 
premsa i revistes, sense comptar traduccions, 
adaptacions per al teatre, guions…—, però, també, 
des del seu vessant d’activista cultural, social i 
política, on va excel·lir amb la seva extraordinària 
capacitat de comunicació oral, com va demostrar 
a bastament en conferències, debats, entrevistes 
o mítings. De fet, aquest seu paper més públic va 
tenir inici, com ella mateixa havia dit, en la seva 
tasca com a mestra, que d’una manera decidida es 
va iniciar a començament de la dècada de 1940 i 
acabà als anys seixanta. Aviat, doncs, va fer classes 
de filosofia, alemany i grec a l’Escola Albéniz, de 
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Badalona, una vegada va veure clar que el seu 
lloc a la Universitat com a professora de filosofia, 
amb què va obtenir la llicenciatura el 1942, no 
tenia futur. Aquell “temple de la saviesa” s’havia 
convertit, sota la uniformitat del règim, en una 
caserna on s’impartia un ensenyament adotzenat i 
on no hi havia lloc per a una ment crítica i enèrgica 
com la seva. Els alumnes de l’Albéniz i també els 
de l’escola Isabel de Villena van poder aprendre 
des de la llibertat i entusiasme pel coneixement 
que M. Aurèlia, al seu torn, havia après dels seus 
mestres de l’Institut-Escola, model d’avantguarda 
pedagògica, que dirigia Josep Estalella, on va 
romandre des del 1932 fins al 1937, passant 
pel mestratge de grans pedagogs, com Ramon 
Esquerra, Angeleta Ferrer, Carme Serrallonga, 
entre d’altres. Alguns records d’aquests anys a 
l’escola del Parc de la Ciutadella els explica a 
Mala memòria, el seu primer volum de memòries: 
“L’Institut-Escola no va donar un model d’alumne 
exemplar. La gent que vam sortir de les seves aules 
som gent diversa, car en la diversitat es fomentava 
l’autèntica educació. Ens van ensenyar a pensar, a 
ordenar els coneixements, a dir la veritat, a sentir-
nos responsables de cada un dels nostres actes. 
[…] Durant aquells cinc anys vaig aconseguir el títol 
de batxiller, però sobretot vaig fer l’exercici de la 
tolerància, del respecte, de l’adhesió a l’autoritat fruit 
de l’admiració. Admirava tots els meus professors, 
fins i tot els que no m’explicaven les coses que 
a mi m’agradaven.” L’aventura del coneixement i 
l’admiració pel saber és el que va caracteritzar des 
de ben menuda l’actitud de M. Aurèlia, tal vegada 
perquè aquest coneixement era el que la defensava 
“del forat negre on t’empeny el vertigen”; per això 
tenia tanta pressa a saber i tantes preguntes a 
fer, que sorgien amb la urgència d’una resposta 
immediata. L’avidesa de pensar, de reflexionar, de 
qüestionar, d’aprendre, l’actitud d’estar sempre 
alerta, d’alguna manera l’encomanà als seus 
alumnes als quals “procurava fer les classes tan 
informals com em fos possible; creia, com Albert 
Beguin, que l’ordre mata l’esperit”, diu a Pedra de 
toc. El teatre, en part, es va veure afavorit per aquest 
esperit lliure, i va esdevenir per a Capmany una de 
les activitats docents més engrescadores i capaces 
de suscitar més entusiasmes, fins al punt que 
les classes s’aturaven quan la posada en escena 
d’alguna obra ho requeria.

Dona polifacètica

I va ser en el trajecte en tramvia que la duia des 
de la plaça Urquinaona fins a Badalona que va 
escriure la seva primera novel·la, Necessitem 

morir, amb influència de l’existencialisme, que va 
ser seguida d’altres que, a poc a poc, introduïren, 
primer mig de puntetes i després obertament, 
la veu de la dona, pràcticament ignorada fins 
aquell moment. En aquest sentit, Feliçment, jo 
sóc una dona (1969), marca un punt d’inflexió a 
la seva obra, perquè inicia un camí que M. Aurèlia 
Capmany ja no abandonarà en la seva lluita per 
visibilitzar la dona i la seva situació a la societat. 
De fet, i ja dins del gènere assagístic, Capmany 
va escriure el pròleg de l’edició catalana del 
1968 del llibre de Simone de Beauvoir, El segon 
sexe; anys abans, però, Josep M. Castellet va 
encarregar-li la “versió nostrada” del llibre de Betty 
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Friedan, La mística de la feminitat, que va donar 
lloc a l’assaig La dona a Catalunya: consciència 
i situació (1966), a partir del qual Capmany 
es consolidà com a pionera del feminisme a 
Catalunya i referent per a les joves de la generació 
del setanta, com Montserrat Roig. No només 
pel que deia, sinó per com ho deia i per com es 
presentava davant del món, imposant-se amb la 
seva seguretat expressiva i fumant un cigar amb 
la mà esquerra.

Entre la docència i la novel·lística, emergeix la dona 
de teatre, que funda, juntament amb Ricard Salvat, 
l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, on, a més de 
dramaturga portant a escena obres com El desert 
dels dies (1960) o Vent de garbí i una mica de por 
(1965), hi exercí com a actriu, directora i docent. 
Més endavant, acabada l’aventura de l’EADAG a 
la mítica Cúpula del Coliseum, on Alexandre Cirici 
tingué tant a veure, M. Aurèlia Capmany seguí la 
seva activitat teatral, que va veure a “La Cova del 
Drac” la representació d’una part de les seves obres 
de caràcter més popular, en el seu vessant de 
cabaret. Una manifestació, en definitiva, d’aquella 
arrel popular on es va formar i que sempre va 
mantenir —era filla del folklorista Aureli Capmany— 
i que vertebrava també el seu catalanisme 
d’esquerres.

Dona polifacètica i transgressora als models 

marcats, M. Aurèlia Capmany va escriure, a més 
de l’obra de creació i assaig, un nombre ingent 
d’articles publicats en diaris i revistes del país, 
alguns dels quals aplegats al volum Dietari de 
prudències (1982), on analitza la realitat de manera 
minuciosa, amb llengua afinada i directa; a finals 
de la dècada del 1980, escriu els dos volums de 
memòries, Mala memòria (1987) i Això era i no 
era (1989), on Capmany —semblantment al seu 
personatge de ficció Jeroni Campdepadrós i 
Jansana, protagonista d’Un lloc entre els morts— 
diu: “Tota aquesta narració de la meva vida és l’únic 
lligam que manté units els infinits instants de la 
meva existència”.

La celebració del centenari del naixement de 
M. Aurèlia Capmany, aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya com a commemoració 
d’aquest 2018, ha de permetre recuperar l’obra i el 
llegat d’aquesta gran escriptora i intel·lectual, tot 
reivindicant la seva actualitat i el paper cabdal que 
ha tingut per a la nostra cultura i per al nostre país. 
Reconeixement envers una herència i un patrimoni 
cultural que, a més, hem de saber transmetre a les 
noves generacions. Com deia la mateixa M. Aurèlia, 
“només hi ha una manera d’anar endavant i és recollir 
l’herència del passat i assimilar-la i modificar-la amb 
la pròpia interpretació. Desconèixer el propi passat és 
convertir l’existència en un present sense límits, en una 
fira d’arrambi qui pugui…”
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Glossa a càrrec de 
Francesc Danés

 �Premi Ramon Fuster 2018 a Teresa Juvé i Acero
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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.

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 
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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 
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 
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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 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.

D’esquerra a dreta: Josep M. Soler, Josefina Cambra, Francesc Danés, Teresa Juvé, Angelina Garangou, M. Antònia Pallach i Claude Savasta
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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 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 
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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?

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 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. 
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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 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 
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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.

Historiografia i 
compromís

 �L’obra en català de Josep Fontana

Josep M. Figueres (UAB)
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Aquests dies s’han succeït els articles i 
reconeixements a un dels historiadors més 
rellevants, Josep Fontana i Làzaro. El vam conèixer 
els anys setanta quan estudiàvem a la UAB i es 
lliurava a la docència amb esforç. Arribava a portar 
a classe una calculadora, de les pesants, per 
relacionar sèries de preu del blat amb incidències 
socials. No en recordem ara la casuística específica, 
però sí que en resta el valor de la capacitat de lligar 
aspectes. Els conceptes de l’escola dels Annals 
vers una història total que ens feia conèixer Pierre 
Vilar i altres. Conservem els volums de la sèrie 
Ariel quinzenal, els anys d’estudiant, La quiebra 
de la monarquía absoluta (1814-1820) i Cambio 
económico y actitudes políticas en la España del 
siglo XIX, aplec de treballs diversos sota el nexe de 
relació econòmica i política. Dos llibres del 1971 
i 1973 que enceten l’aportació en espanyol que 
serà constant en la trajectòria de Fontana i en què 
donarà grans aportacions que el faran ben conegut, 
i respectat, tant a Espanya com a Europa.

Pocs historiadors catalans han gaudit de la 
significació internacional i el reconeixement que 
ha tingut Josep Fontana. La seva obra parla sola. 
Una personalitat que ha investigat amb cura, ha 
escrit amb passió, ha analitzat intel·ligentment i 
ha projectat, més enllà d’ideologies, tot i que són 
indefugibles, una visió del passat en una dimensió 
que ha assolit prestigi arreu. En el primer acte 
públic de reconeixement arran la seva mort, el 
de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, de 
l’Institut d’Estudis Catalans, sota la presidència 
de Jaume Sobrequés i Joandomènec Ros, ens 
aplegàrem públic i Junta de govern de l’entitat 
organitzadora amb la voluntat de retre homenatge 
a qui es manifestà, en la lliçó inaugural del famós 
simposi del 2013 –Espanya contra Catalunya– 
sobre les relacions entre Catalunya i Espanya 
de manera valenta fent honor a les paraules de 
l’endreça de la recent antologia d’escrits dispersos 
d’Hilari Raguer, i que va tenir coratge per cercar 
la veritat i per exposar-la. Aquella lliçó inaugural, 
publicada obrint les actes d’un congrés insòlit 
pel rebombori que provocà, fou un devessall de 
manifestacions de vinculació vers el posicionament 
de Fontana caracteritzat per una visió vinculada a 
la preocupació social o simplement al coneixement 
pel coneixement. Fontana comença publicant als 

«Episodis de la història» de l’Editorial Dalmau amb 
l’ombra de Ferran Soldevila i l’acaba darrerament a 
la col·lecció «Base històrica» de l’esmentat Jaume 
Sobrequés. Entremig un canvi i l’esmentem com a 
exemple referencial de relleu. 

A la UAB ens parlava, als anys setanta, de Rovira 
i de Soldevila, historiadors que personalment ens 
impregnaren de consciència nacional. Fa unes 
dècades Fontana ens oferia una visió molt més 
profunda, se’n proclamà deixeble, redactà sentits 
escrits i comentaris, a la Revista de Catalunya per 
exemple, i el lligam amb qui li era professor al seu 
domicili particular en anys foscos i negres, era un 
fet lloable que situava al punt just Ferran Soldevila, 
més enllà de les particularitats historiogràfiques, 
com un historiador compromès amb la catalanitat, 
com Rovira, i de manera molt intensa. 

 

Primeres edicions a «Episodis de la Història»

El primer treball en format llibre català que li coneixem 
és La revolució de 1820 a Catalunya. Sobre la 
mateixa qüestió en publicà un article a Serra d’Or. 
En aquesta revista, com altres, escriurà sovint en 
català. Així, esmentem les publicacions culturals i 
historiogràfiques com Recerques, L’Avenç, Lligall, El 
Contemporani, Segle XX, Manuscrits, Plecs d’Història 
Local, Arraona, Catalònia, Perspectiva Escolar, 
Barcelona, Quaderns d’Història, Revista de Catalunya, 
Revista de Dret Històric, Mètode, Afers… en les quals 
ha col·laborat amb una lloable constància i dels quals 
no esmentem la bibliografia que es pot veure a Dialnet, 
el portal bibliogràfic per excel·lència. En aquest treball 
exposa els antecedents i molt directament la revolta a 
Barcelona. No només explica, amb fonts, l’episodi, sinó 
que li interessa mostrar el que seria la interrelació dels 
elements que actuen, de la demografia a l’economia, 
de la política a la ideologia, amb una atenció especial 
a la religió, per exemple. Si el 1961 publica aquest 
episodi, dos anys després treu, a la mateixa col·lecció, 
Aribau i la indústria cotonera a Catalunya, on publica 
el text de l’economista, i poeta lloat, amb força 
comentaris de referència. 

La Guerra del Francès
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La invasió napoleònica. Economia, Cultura i Societat 
(Publicacions de la UAB, 1981) és el títol d’un volum 
col·lectiu que respon a les actes d’una jornada, a 
la UAB, a la qual assistírem com a estudiants. Hi 
participaren altres professors com ara Joaquim 
Nadal, Lluís M. de Puig i Albert Soboul. Fontana 
inaugura i obre el conjunt de treballs. El seu treball 
«Qui va pagar la Guerra del Francès» ens comença 
a mostrar la capacitat de l’autor. Qüestiona tòpics, el 
paper de Cadis com a promotora, i es fa preguntes, 
sobre el que pensem cal prioritzar l’historiador: 
creure que cada nova interpretació ha de ser això, 
una renovació intel·lectual. D’ací el paper dels 
guerrillers que no són herois patriòtics, diu, sinó una 
figura plena de matisos. Relativitza l’aparell central 
de l’estat en una obra, que pensem modèlica, Aturar 
el temps, que esmicola amb un entusiasme que la 
fa atractiva com una novel·la d’intriga. Editat per la 
UAB, l’assaig que prefigura un treball més ampli a la 
revista Hacienda Pública Española ja compon una 
personalitat cridada a renovar i ser referència.

Introducció a l’estudi de la història

És una obra adreçada a estudiants d’història i al 
públic encuriosit (Crítica, 1997). Està profusament 
il·lustrada amb unes imatges meditades que ens 
acosten al contingut. Si parla de l’arada, les imatges 
són explícites, i dels mapes o, especialment, dels 
conceptes de la mort al matrimoni, de la violència 
del poder a les castes o el comerç en una dimensió, 
diguem-ne, de conclusions que configuren un dels 
llibres més rellevants per a una visió social de la 
història de la humanitat molt àmplia de la guerra 
a la presó. Fruit d’un treball constant, la dimensió 
de fixar-se en una síntesi només en el cas d’un 
historiador excepcional com fou Fontana arriba a 
l’excel·lència que és molt en una obra amb trenta 
anys de vida. 

La història dels homes

Aquesta és una obra de maduresa (2000), i quan 
escrivim aquest mot volem dir fruit de nombroses 
lectures ben païdes. Es tracta d’un treball on 
passa revista a un gran nombre de textos amb 
l’esperança d’ajuda, diu, no per mantenir les idees 
vives del passat, sinó per construir les del futur, 
una història de tots. És un llibre dens i hi esmicola 
el famós llibre del Mediterrani de Braudel, l’obra 
de Bloch o un conjunt innumerable de referències. 
Cita aportacions molt especialitzades, com la 
historiografia a Florència al Cinquecento de 
F. Gilbert i, si pensem que parla del 1530, que 
els càrrecs públics els ha de donar el poble i 

no l’autoritat, o que hi apareixen Savonarola o 
Maquiavel, entendrem la importància de la citació. 
Gairebé 350 pàgines i unes quatre referències de 
mitjana en cadascuna. Tot un estol bibliogràfic 
per avalar síntesis i, important, per guiar també 
posteriors estudis històrics. Es publica l’editorial 
Crítica, a la qual estarà profundament vinculat com 
a editor, assessor, prologuista i autor.

La construcció de la identitat

És un altre aplec (Base, 2005), en aquest cas 
de cinc treballs, en el qual reflexiona sobre els 
aspectes negatius del procés de globalització, la 
transició espanyola, que no fou tan modèlica com 
hom afirma, etc. Dona títol a l’obra el primer treball, 
on inclou citacions contundents, com d’Alcalà 
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Galiano, que afirmava que la tasca dels liberals era 
«hacer de España una nación, que no lo es, ni lo 
ha sido nunca» (1835) ni té pèls a la llengua quan 
ha de criticar: «Com s’ha vist en el cas del difunt 
govern del Partit Popular espanyol, la grandària 
de les banderes és molt sovint inversament 
proporcional a la dimensió dels serveis socials que 
l’estat ens proporciona», o a l’altra banda: «Quan el 
senyor Borrell parlava fa un temps de l’estupidesa 
de la lluita identitària oblidava que aquesta lluita 
només acostuma a produir-se quan hi ha algú que 
estúpidament coarta una identitat per imposar-ne 
una altra, no pas per predicar l’internacionalisme». 
Un assaig que, com els altres del volum, té una clara 
finalitat expositiva i que està adreçat també al gran 
públic per la simplicitat de l’exposició, molt clara i 
diàfana, i sense aparells crítics complexos. 

Una dècada de repressió

El 2005 publica a Crítica un treball que, al nostre 
parer, és excepcional en el conjunt de l’aportació 
general de Fontana. No és conegut pel gran públic 
culte potser per la seva especialització cronològica. 
Aturar el temps. La segona restauració espanyola, 
1823-1824 exposa meticulosament aquesta època, 
sense caure en els detalls tediosos o de simple 
erudició, sinó que la subordina a la força de la 
narració i ho fa amb el ganxo del narrador amè. Un 
exemple n’és l’apartat que dedica a la repressió. Del 
sermó d’un frare el 1823 a Roa dient a propòsit dels 
presos liberals tancats a la presó, uns dos-cents, 
cita: «¡No dejad uno vivo! ¡Degolladlos!» o la vida 
diguem-ne interior dels apostòlics, l’activitat de la 
monarquia, els deutes del poder fins a arribar al 
descrèdit internacional per incompliment i pèrdua 
d’accés al crèdit, als episodis insòlits, la invasió 
fallida el 1829 de Mèxic per Tampico, la ineptitud 
governamental, etc., en una exposició farcida de 
referències que provoquen curiositat al lector 
amb exhibició d’ús d’arxius, premsa, bibliografia, 
epistolaris, en una sàvia combinació de curtes 
citacions que mantenen una linealitat expositiva 
digna d’admirar com a narrador. Arran de la situació 

total d’insolvència de la tresoreria reial, el 1828 
escriu: «Va ser necessari que s’arribés a aquesta 
situació extrema [manca d’efectiu i de crèdit per 
pagar les tropes] per tirar endavant el projecte de fer 
un pressupost rigorós de despeses […] Aquesta era 
només una mesura de supervivència, que permetria 
d’anar tirant mentre no es presentessin altres 
necessitats extraordinàries de despeses. Però era 
una mesura que implicava l’acceptació de la misèria 
i la impotència de la monarquia espanyola». La dita 
dècada ominosa, després de l’experiment del trienni 
liberal, a través dels ulls i les mans de Fontana 
esdevé un aturar el temps, com un fotograma 
de cinema que ens permet repassar els detalls 
i entendre el conjunt sense el ritme del film que 
sovint és tan frenètic que fa perdre la perspectiva. 
Aquest treball sobre el segle XIX és ben viu per acarar 
el XXI, més del que pugui semblar per la llunyania, 
atesa la pervivència dels factors en joc i en escena que 
permeten l’anàlisi ben suggestiva de l’ahir per entendre 
l’avui.

L’ofici d’historiador

El 2010 publica un llibre excepcional gràcies al saber 
fer de Josep M. Terricabras. L’ofici d’historiador és 
el resultat d’un conjunt de classes a Girona el 2009, 
a la càtedra Ferrater Mora. Considera que l’ofici 
d’historiador és socialment útil i el filòsof al pròleg 
ratifica que llegint Fontana s’entén perfectament 
que vol dir això. En deu temes, Fontana no s’està de 
«desmuntar» tòpics. No tenim espai més que per 
un atesa la tipologia dels lectors d’aquests articles. 
Don Tapscott, home de negocis canadenc. sosté 
que la universitat ha fracassat perquè els estudiants 
aprenen al Google i no es refien de la informació 
del professor: volen una conversa animada, no 
una lliçó. Diu Fontana: «Només una part d’això és 
veritat. No ho és que l’estudiant pugui trobar al 
Google i a la Viquipèdia tot el que necessita. És 
veritat que hi pot trobar una quantitat enorme de 
dades i de documents, però en estat brut, sense 
interpretar.» Argumenta sobre la necessitat que 
cal fixar l’atenció a discutir les grans línies del 
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problemes, a usar críticament la informació i a 
contextualitzar i tantes altres tasques que s’aprenen 
dels mestres i van més enllà de la simple informació 
referencial. Les sessions, sobre les eines de treball 
com d’inici, s’acaren a Espanya amb tres classes, 
Europa en dues i la guerra freda com a darrera per 
cloure amb la funció de l’historiador. L’objectiu: des 
de dotar de sentit crític l’alumnat fins a investigar 
sobre aspectes vius, des d’explicar les causes de 
la pobresa fins a «denunciar les fal·làcies amb les 
quals s’han emprès unes guerres que no tenen altre 
fonament que unes pors irracionals i la defensa 
d’uns interessos no sempre confessables». En 
una línia també d’acostar-se a la visió crítica 

dels corrents i les polèmiques sobre el sentit 
historiogràfic, publica el treball La història després 
de la fi de la història a Eumo (1992 i l’any següent 
en castellà) i vinculada al seu Institut Universitari 
d’Història J. Vicens Vives de la UPF d’on fou docent 
després de l’etapa a la UAB.

De Catalunya al món 

L’època de les revolucions (2010) és el volum desè 
de la Història Universal Planeta i comença amb 
la francesa del 1789 i acaba després d’estudiar 
Napoleó, l’abolició de l’esclavitud, la llibertat 
d’Amèrica, les revolucions burgeses, en una 
visió molt suggestiva que ordena el contingut a 
través del lema famós de la revolució francesa. 
Profusament il·lustrada, esborrona la fotografia 
d’un negre dins una xarxa a l’aleshores Congo, el 
1910. Les explicacions econòmiques, ideològiques, 
polítiques, etc., en una síntesi de divulgació popular 
configuren una obra en una perspectiva no exempta 
d’agudesa, nivell, rigor que mostra el sentit d’incidir 
a través de la paraula. En un format més reduït de 
presentació, va publicar un assaig cridat a ser una 
visió global, Una història de Catalunya (Eumo, 2014 
i ampliada el 2016), on intenta exposar, en també 
unes cinc-centes pàgines, una visió molt àmplia que 
abraça des dels orígens fins a la traïció de l’esquerra 
després de la transició amb un autogovern limitat. 
És clar que aquesta obra només ha estat possible 
després de l’aportació a la Història de Catalunya 
d’Edicions 62, en el seu volum V titulat La fi de 
l’antic règim i la industrialització (1787-1868) (1988), 
amb pròleg de P. Vilar, que titlla Fontana de subtil i 
constitueix un altre dels grans treballs de síntesi. Qui 
ha estudiat amb cura i profunditat la dècada dels 
anys vint del segle XIX en podrà elaborar una síntesi 
de trenta pàgina de les tres-centes i amb un gran 
interès per al lector amb plenitud com és el cas. 

La lliçó inaugural «Tres-cents anys de conflicte 
polític» en el marc del congrés Espanya contra 
Catalunya, una mirada històrica (1714-2014) (2014) 
representa la culminació de l’obra catalana de 
Fontana. És una intervenció molt assequible gràcies 
a Internet, atès que l’IEC enregistra les conferències 
dels participants i les diposita a YouTube en accés 
obert. Onze mil visualitzacions palesen l’interès 
que suscità. A un determinat sector no agradà que 
Fontana hi participés amb el seu prestigi. Convertia 
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 �PDones i professores…           
i molt més
Mercè Izquierdo Aymerich, Núria Solsona Pairó, Moira Costa i Clara Garcia Pujol

Introducció

La incorporació de les dones a les feines 
científiques ha estat lenta i plena de dificultats; 
encara ara la plena equiparació és més aviat un 
desig i una declaració de principis que no pas una 
realitat consolidada i universal. Però si ens mirem 
atentament la història, hi veurem dones actives 
en totes les etapes en les quals es parla de les 
aportacions científiques importants dels homes. La 
finalitat del grup de treball “Gènere i ensenyament 
de les ciències”, en el qual vam participar i que va 
estar actiu a la UAB fins fa molt poc, va ser buscar 
el rastre d’aquestes dones que eren en els ambients 
on es feia ciència, però que la història ha oblidat. 
El nostre desig era donar-les a conèixer i posar en 
valor la feina que feren en el seu moment, en el 
context en el qual visqueren, que unes vegades els 
fou advers però que en d’altres pogueren fer bona 
feina. 

Aquestes dones apassionades pel coneixement i 
ara oblidades no feren cas de les opinions que les 
consideraven poc capacitades per al pensament 
abstracte i per al compromís en la feina perquè 
eren dones. Sabien el que podien fer i el que 

farien si les condicions els eren favorables. Això 
sí, s’indignaren per la injustícia de no deixar-les 
estudiar i així ho expressaren, com ens costa en els 
seus escrits i en diversos testimonis que ens han 
arribat fins ara. Aprenien ciències llegint els llibres 
dels seus germans i marits, escoltant conferències 
i preguntant a qui calgués, organitzant debats 
sobre temes d’actualitat que volien conèixer millor. 
Moltes d’elles (en trobem en tot moment) van tenir 
vides professionals reeixides, segons els barems i 
les possibilitats de l’època, allunyades, és clar, de 
l’àmbit acadèmic, al qual no els era permès accedir. 
Gaudiren de reconeixement públic en el seu àmbit, 
van escriure llibres per divulgar els sabers que es 
publicaven en els manuals dedicats a l’ensenyament 
o bé per proporcionar recursos per a la vida 
quotidiana, però, de manera sorprenent, la història 
de la ciència no en parla, d’aquest espai, l’ha oblidat, 
i amb això les dones interessades per la ciència 
que hi desenvoluparen la seva activitat esdevenen 
invisibles. En conseqüència, només compten com 
a “científiques” les dones que han fet la mateixa 
feina que els homes, en els mateixos llocs i en les 
mateixes condicions. Elles han après dels homes, 
i finalment han pogut accedir a la universitat i als 
laboratoris. Els homes encara s’hi han de posar, 
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en el reconeixement d’aquests espais femenins 
de creació científica, que feren aportacions que 
la ciència masculina va desenvolupar i, finalment, 
apropiar-se. 

Recordem dones valentes que visqueren la 
“revolució científica” (segles XVII i XVIII)

Posem com a exemple tres científiques modernes 
(segles XVII i XVIII). Naixia la ciència experimental i 
es creaven les primeres Acadèmies de Ciències, a 
les quals cap d’elles podria accedir. La Royal Society 
es va fundar el 1664; l’Académie des Sciences, el 
1666. Cap dona hi va tenir lloc.

L’obra de la francesa Marie Meurdrac (1610-1680), 
que pertanyia a l’alta burgesia francesa, està 
recollida en el llibre La Chymie charitable et facile 
en faveur des dames (1666, 1680, 1711), que és un 
conjunt de receptes pràctiques i quotidianes, de 
remeis, essències, adobs i ungüents, basats en els 
coneixements farmacèutics i químics de l’època. La 
química farmacèutica estava emergint i s’allunyava 
de l’alquímia. El llibre té sis parts que parlen de 
principis de laboratori, d’aparells i tècniques, 
animals, metalls, de les propietats i la preparació 
de medecines simples, de compostos medicinals 
i cosmètics. El tractat inclou, també, taules de 
pesos i 106 símbols alquímics. Ella disposava 
d’un laboratori ben equipat i va ser autodidacta; 
probablement havia assistit a les lliçons de Jean 
Beguin i el treball experimental que ofereix als seus 
lectors està ben descrit perquè ella l’havia realitzat 
prèviament. La Universitat de París va reconèixer 
la validesa dels seus remeis i el procediments 
d’obtenir-los.

Com diu Meurdrac en la introducció, “No vull perdre 
la memòria dels coneixements adquirits amb 
una llarga feina, i amb diferents investigacions 
repetides moltes vegades […] m’objectava a mi 
mateixa que no és professió pròpia d’una dona la 
d’ensenyar; que s’ha de mantenir en silenci, escoltar 

i aprendre, sense testimoniar el que sap; que està 
per sobre d’ella donar una obra al públic, i que 
aquesta reputació no és normalment avantatjosa, 
ja que els homes menyspreen i blasmen sempre 
les produccions que surten de l’esperit d’una dona. 
[…] D’altra banda, m’afalaga no ser la primera dona 
que ha publicat alguna cosa; que els esperits no 
tenen sexe i que si aquestes dones fossin educades 
com els homes i poguessin emprar tant de temps i 
despeses per instruir-se podrien coincidir amb ells… 
A més, aquesta obra és útil, conté una quantitat 
de remeis infal·libles per curar les malalties, per 
a la conservació de la salut, i diferents secrets 
rars de molt valor per a les dames; no solament 
per conservar-la, sinó també per augmentar els 
avantatges que elles han rebut de la natura; que 
ensenya fidelment i familiarment a practicar-los 
amb facilitat; i que seria pecar contra la caritat 
amagar les coneixences que Déu m’ha donat, que 
poden ser profitoses per a tothom. Aquest és l’únic 
motiu que m’ha fet decidir a deixar que aquest 
llibre surti de les meves mans: jo espero del meu 
públic que me n’estarà agraït i que no es limitarà 
tant a lloar l’elegància del meu estil, que no seria 
adequat al tema que jo tracto, sinó a aprofitar les 
meves receptes, per obtenir bons resultats, de ser 
exacte en les operacions que decidirà a realitzar. 
[…] Pel que fa a les dames que es conformaran de 
saber simplement, sense fer les operacions que 
elles jutjaran necessàries, a causa del temps que 
cal dedicar-hi i els diferents tipus de vasos i altres 
utensilis que es necessiten, o que temin no saber-ho 
fer, jo m’explicaré de viva veu quan se’m faci l’honor 
de comunicar-m’ho, i prendré cura de fer jo mateixa 
el que es pugui desitjar d’allò que jo ensenyo” (Marie 
Meurdrac, 1666: 60-61).

Marie Meurdrac va fer una aportació reconeguda, 
ja que l’obra va tenir com a mínim cinc edicions 
diferents en francès, durant la segona meitat del 
segle XVII, i va ser traduïda a diferents idiomes: 
alemany (sis edicions) i italià. En aquest cas, és el 
treball químic emergent realitzat en privat però ben 
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fet el que volem valorar. I l’acceptació crítica que fa 
Meurdrac del paper que estava assignat a la dona, 
malgrat que la seva pròpia vida convida a superar-la 
i mostra com fer-ho.

Vegem ara l’obra d’una altra dona valenta, que 
s’havia format com artesana, Maria Sybilla de 
Merian (1647-1717), nascuda a Frankfurt. Fou la 
filla d’un artista i gravador suís molt conegut i es 
feu experta en pintura i en gravats sobre planxa 
de coure. Fou una pionera en creuar les fronteres 
de l’educació per adquirir un coneixement sobre 
els insectes i educar les seves filles, mentre 
observava, pintava i escrivia. Va dur una vida 
independent i valenta. Separada del seu marit, va 
viure a Amsterdam i es va guanyar la vida amb el 
seu taller de gravats i amb la publicació dels seus 
llibres. El primer llibre de Merian va aparèixer en 
tres parts del 1675 al 1680, Blumenbuch. Era una 
col·lecció de gravats sobre planxes de coure, sense 
text, de flors aïllades, corones, poms de flors i rams. 
Després Merian va publicar en dos volums Der 
Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare 
Blumennahrung (La maravillosa transformación 
y singular alimentación con flores de las orugas), 
pintades del natural i gravades sobre coure (1673-
1680). En cadascuna de les cent làmines, cinquanta 
per volum, es representaven del natural una o més 
espècies d’insectes en els seus diversos estadis: 
eruga o larva, pupa amb capoll o sense, per 
descriure la transformació de les erugues. Publicar 
les Raupen era notable per a una dona. El 1699, 
amb 52 anys, Merian va emprendre un viatge llarg 
i car al Surinam, la Guaiana holandesa, per poder 
continuar les seves observacions, i hi va viure dos 
anys. Ella mateixa es va finançar el viatge, amb 
una petita ajuda de l’alcalde d’Amsterdam. Hi va 
descobrir animals i plantes nous, als quals va donar 
nom: nou papallones, sis plantes i dos escarabats 
han rebut un nom que la recorda. Fruit de les seves 
observacions, el 1705 va publicar a Amsterdam 
Metamorphosis insectorum Surinamensium 
(Metamorfosis de los insectos del Surinam) amb 
seixanta planxes de coure.

Va ser una pionera en l’estudi de les papallones i de 
les seves metamorfosis, que era gairebé desconegut. 
També es va dedicar a la vida i l’evolució dels insectes, 
que va observar directament i que va reproduir 
fidelment en els seus dibuixos. Va publicar en alemany 

i holandès i també en llatí. Publicar en alemany la va 
fer popular, però també la va allunyar de la comunitat 
científica. 

Va ser contemporània de Newton. El seu treball, 
molt ben fet i innovador, va ser un referent en 
entomologia durant molt de temps. Per què hem 
oblidat aquesta dona valenta, que no s’adiu amb cap 
dels estereotips amb els quals es qualifiquen les 
dones?

El tercer exemple el proporciona Gabrielle-Émilie 
le Tonnelier du Breteuil, marquesa de Châtelet 
(1706-1749), que es mou en un altre àmbit, més 
aristocràtic i culte. Educada amb els seus germans, 
va tenir accés a la ciència del seu moment, tot i que 
es queixava de les limitacions que va trobar per 
poder continuar els estudis com hauria desitjat. 

El 1725, als dinou anys, es va casar amb el 
marquès de Châtelet, un militar. La marquesa es va 
dedicar a l’amistat, l’amor i l’estudi. Va conèixer els 
principals matemàtics i filòsofs de la seva època, 
amb els quals es va escriure i va debatre amb 
passió. Fou la introductora de la filosofia natural 
newtoniana a França, on no era ben rebuda a causa 
de discrepàncies amb les idees de Descartes. Les 
controvèrsies entre newtonianisme i cartesianisme, 
així com entre mecanicisme i vitalisme, travessen 
tot el segle XVIII. Émilie buscava una síntesi 
entre les idees de Newton i de Leibniz. El 1733 es 
trasllada al castell de Cirey amb Voltaire. Châtelet va 
participar en el debat sobre les forces vives, que era 
el nom amb què es coneixia la controvèrsia entre 
newtonianisme i vitalisme. Cap al 1745 començà 
la traducció comentada, el que avui en diríem un 
estudi crític, del Principia de Newton, que va acabar 
el 1749, poc abans de morir de part. 

Els seus llibres i la seva obra van ser apreciats i 
reconeguts, però aviat va quedar oblidada. I les 
seves reivindicacions reclamant possibilitats 
d’estudi per a les dones mai van ser escoltades. Les 
dones no entraven a l’Académie ni podien accedir a 
la universitat i ella se’n queixava amargament. 

Aquests tres exemples ens suggereixen que es 
pot parlar de ciència femenina tot i que no hauria 
de fer-se aquesta distinció: com deia Meurdrac, 
“els esperits no tenen sexe”. Hi estaríem d’acord, 
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a condició que la història s’expliqui completa. Si 
s’eliminen de la història els contextos on les dones 
van treballar i van fer aportacions desapareixen les 
dones i resulta endebades la seva feina. Ara com 
ara, la ciència sí que té sexe i el sexe és masculí.

Fem parlar les dones tot fent teatre: Jane Marcet, 
segle XIX

Creiem que una manera interessant i factible 
d’apropar la feina científica femenina a les aules 
és fent-ne teatre, en el qual les dones siguin les 
protagonistes. Ho hem fet en relació amb Jane 
Marcet (1769-1858), autora del llibre Conversations 
on Chemistry, el qual, com d’altres que va escriure 
sobre diversos temes científics, es va reeditar 
moltes vegades al llarg del segle XIX. 

Les “Converses” i la seva autora

Jane Marcet va morir i néixer a Londres. Seguint 
l’estil suís, va ser educada a casa, on va aprendre 
ciències, llatí i història. També tenia un gran interès 
per l’art, fet que la va dur a ser també il·lustradora 
dels seus llibre de divulgació. Quan tenia 15 anys la 
seva mare va morir i va haver de fer-se càrrec del 
seu germà. Així doncs va desenvolupar la seva vida 
acadèmica en paral·lel amb les tasques familiars. 

L’any 1799, Jane Marcet, de soltera Haldimand, es 
va casar amb Alexander John Gaspard Marcet, un 
exiliat polític de Ginebra graduat en medicina. Un 
cop casats van continuar vivint a Londres, van tenir 
quatre fills i feien experiments de química junts en 
un laboratori casolà mentre conversaven sobre els 
fenòmens científics implicats. També formaven 
part dels cercles literaris i científics de l’època. Jane 
va iniciar la seva activitat com a escriptora poc 
temps després. L’any 1822 el seu marit va morir de 
manera inesperada. Tot i que Jane en va quedar 
molt afectada, va continuar vinculada als cercles 
científics i va reeditar diverses de les seves obres.

Marcet va escriure llibres de divulgació sobre 
química, botànica, religió i economia amb el títol 
general de Converses. El seu contingut científic i 
el procés discursiu tenien la finalitat de compartir 
amb el lector temes científics d’actualitat. Marcet 
volia fer accessible el coneixement científic 
a un públic que no necessàriament tingués 
coneixements previs o que no tenia accés a una 
educació acadèmica científica, com era el cas de 
les dones. En els pròlegs dels llibres defensa que 
aquests continguts científics i tècnics posats al 
dia són adients per a elles i fa veure que l’opinió del 

públic, que compra els seus llibres, li dona la raó. 
En el seu primer llibre, Converses sobre Filosofia 
Natural (1805), Marcet estableix el format dels seus 
futurs treballs: reprodueix les converses entre dues 
alumnes (Emily i Caroline) i la seva professora (Mrs. 
Bryant). Emily hi fa preguntes reflexives i pertinents 
mentre que Caroline les fa més fora de lloc però que 
ajuden a dur endavant el diàleg. Mrs. Bryant és una 
figura maternal que acompanya en el procés de fer-
se preguntes mentre comparteixen les seves idees. 

Marcet va fer una gran contribució al món educatiu 
introduint de manera senzilla i amb rigor qüestions 
d’una extraordinària complexitat, i va assolir el seu 
objectiu d’arribar a gran part de la població, nens 
i adults, però sobretot les dones que mai abans 
havien estat animades a participar en el món de les 
ciències experimentals. Les primeres edicions dels 
seus llibres les va fer de manera anònima.

El llibre en el qual es basa l’obra de teatre és 
Conversations on Chemistry, que va ser publicat de 
manera anònima per primera vegada l’any 1805, 
dirigida a un públic femení de manera explícita 
i va esdevenir el seu llibre més famós. Hi feia 
divulgació de l’obra de Humphry Davy, que coneixia 
directament perquè va poder assistir a les seves 
conferències. El llibre consisteix en un diàleg 
informal entre Mrs. Bryant i les seves alumnes, 
Emily i Caroline, sobre els descobriments de l’època: 
de Galvani, Volta, Franklin, Priestley, Berzelius, 
Lavoisier i Berthollet, entre d’altres. Va ser el primer 
llibre de text de ciència bàsica, il·lustrat per ella 
mateixa. A Anglaterra se’n van fer 16 edicions, però 
no fou fins a la dotzena edició, l’any 1832, que es 
va reconèixer la seva autoria. Va ser molt plagiat 
als Estats Units, on se’n van fer fins a 23 edicions. 
La darrera edició de Conversations on Chemistry va 
aparèixer quan tenia 84 anys. 

Faraday (1791-1867) va llegir el treball de Jane i va 
quedar impressionat per la seva tasca en relació 
amb la química. Jane Marcet i Michel Faraday van 
mantenir correspondència científica durant molts 
anys. Com va reconèixer més tard Faraday quan ja 
era un químic de renom internacional, aquella lectura 
el va ajudar a trobar la seva vocació científica. Quan 
va morir Jane Marcet va voler retre-li un homenatge 
escrivint-ne la biografia.

Una obra de teatre sobre el llibre “Conversations on 
Chemistry”

Amb motiu de l’Any Internacional de la Química 
2011, que proposava celebrar les contribucions de 
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les dones al món de la química, el Grup de Gènere 
i Ensenyament de les Ciències de la Universitat 
Autònoma es va proposar divulgar l’obra de Jane 
Marcet a través d’una obra de teatre adreçada 
a estudiants de ciències basada en la Conversa 
V, “Sobre els agents químics i l’electricitat”, de la 
seva obra Conversations on Chemistry. El guió el 
va escriure Moira Costa, en col·laboració amb el 
grup Gènere i Ensenyament de les Ciències. A nivell 
d’escenografia, l’obra utilitza tres espais: un, on Jane 
Marcet rep les visites; l’altre amb la institutriu Mrs. 
Bryant i les alumnes Caroline i Emily, i un tercer, on 
un projector mostra, amb vídeos i imatges, escenes 
d’aquella època. El director escènic de l’obra va ser 
Xavier Benito. 1 

El guió mostra una part de la conversa entre la 
professora i les seves alumnes amb la reproducció 
del experiments de Galvani i la màquina elèctrica 
i s’esmenten la pila de Volta i el parallamps de 
Franklin. Però incorpora ficció, cosa que fa que la 
mateixa Jane Marcet rebi visites de personatges 
de l’època amb els quals conversa i discuteix: Jane 

Austen, que lamenta que les dones depenguin dels 
pares, marits o germans; John Dalton, defensor 
d’uns àtoms d’existència real ben dubtosa; 
Humphrey Davy, que sospita l’existència de 
l’element clor i queda sorprès que hi hagi tants 
“elements”; Michael Faraday, agraït per la lectura del 
seu llibre, i també el seu marit, Alexander Marcet, 
que no s’acaba de prendre seriosament la seva feina 
d’escriptora. La referència que s’hi fa a Mary Shelley 
i el seu personatge Frankestein vol evidenciar 
la relació entre la literatura i els descobriments 
científics de l’època sobre l’electricitat i també 
destacar la innovació que va representar aquest 
llibre que inaugura el que ara en diem “ciència-
ficció”. 

La nostra proposta pretén facilitar la reflexió segons 
tres eixos: 

1. L’interès per la història, que proporciona una 
perspectiva humana a les ciències del llibre de text 
encara massa presents a les aules.

2. L’impacte dels descobriments sobre electricitat 
i la interacció entre electricitat i matèria, que 
hauria de plantejar preguntes importants als 
alumnes (aquesta interacció continua essent 
difícil de comprendre a les aules).

3. La funció de les dones en la difusió dels 
coneixements científics, que és pràcticament 
desconeguda. Aquesta difusió requereix una 
transformació creativa dels coneixements científics 
que ha estat molt poc valorada. I, sobretot, fer-les 
parlar, per tal que en destaqui l’aportació, que no ha 
aconseguit fer-se un lloc en la història.

I arribem a les nostres besàvies i àvies, al segle XX

Una època històrica que ens sembla especialment 
interessant és la de les nostres besàvies, quan 
les primeres dones que van accedir als mateixos 
estudis que els homes hagueren d’aguantar 
les discriminacions de sexe que les qualificava 

1 La representació de 

l’obra al teatre de la UAB 

es pot veure a la seva 

web serveis.uab.cat
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de bledes (com diríem ras i curt en llenguatge 
col·loquial) quan elles sabien que no n’eren. Per 
exemple, havien d’anar acompanyades a classe, 
no es podien matricular sense el permís del pare 
i de l’inspector d’ensenyament… Les primeres 
metgesses, nascudes en el darrer terç del segle XIX, 
van passar els mateixos exàmens que els homes, 
però només podien exercir en malalties de la dona i 
de la cura de nadons. Però no per això van renunciar 
a fer feina, a obrir consulta i a mantenir-la molts 
anys. Ara bé, els seus companys metges les van 
cridar a consulta alguna vegada? Van ser rellevants 
en el Col·legi de metges? Què en pensaven, com ho 
vivien a casa, com en parlaven amb les filles?

Les primeres llicenciades en física i química 
nascudes ja a la primera dècada del segle XX 
van viure temps més favorables, en els quals 
les reivindicacions d’igualtat entre sexes anaven 
adquirint força. Podien accedir a l’educació 
secundària sense haver de sol·licitar el permís 
del pare i/o de l’inspector d’ensenyament. Es van 
dedicar majoritàriament a l’ensenyament, i aquestes 
van ser col·legiades del nostre Col·legi de Doctors i 
Llicenciats, en tenim constància en els arxius. Ens 
consta, per exemple, que Margarita Wirsing Bordas 
(1911-1995) va ser la primera llicenciada en física 
i química de l’estat espanyol i va ser col·legiada 
d’honor del Col·legi de Doctors i Llicenciats el 
1965. Nascuda a Sant Feliu de Guíxols, de pare 
alemany i mare guixolenca, Margarita va estudiar el 
batxillerat a Girona, a l’Institut General Tècnic (1922-
1928), on va ser companya de Santaló, Salvatella, 
Pigem i Serra, tots ells futurs professionals 
d’anomenada. Va fer la carrera de física i química 
entre els anys 1928 i 1933 a la Universitat de 
Barcelona, amb diverses matrícules d’honor. Amb 
22 anys i la carrera acabada, va ser professora de 
matemàtiques a Sant Feliu; tres mesos després va 
ser nomenada secretària del centre pel Ministeri 
d’Instrucció Pública. Durant la guerra civil (1936-
1939) va ser escollida directora de l’institut de segon 
ensenyament i va dur a terme iniciatives diverses 
tant de caire polític com pedagògic i cultural. 
En acabar la guerra fou depurada i inhabilitada 
per ensenyar durant dos anys. La seva tasca 
pedagògica i com a escriptora i conferenciant 
va continuar malgrat la situació difícil dels anys 
del franquisme, amb les dificultats que podem 
suposar. Va impulsar la creació de l’Institut d’Estudis 
Guixolencs i de l’institut d’ensenyament mitjà (ara 
IES Sant Elm). Va publicar diversos articles amb 
pseudònim (amb títols suggeridors com Hacia una 
idea del Universo, Paz para el átomo o La primera 
tienda de isótopos, entre d’altres), i va ser redactora 
en cap i més tard directora de la revista Ancora. 

La seva vida va ser, segurament, compromesa i 
difícil, i ens agradaria donar-li la paraula, valorar amb 
ella la seva trajectòria professional i destacar-ne els 
reptes i les aportacions que va fer a l’educació i a la 
cultura, a la ciència, en definitiva. Només ho podem 
fer escoltant les persones que la van conèixer, llegint 
a fons i en context els documents que va escriure, 
identificant la seva indubtable aportació a la ciència 
del moment per tal de donar-la a conèixer i, també, 
conèixer millor aquest espai de creació científica 
que és l’educació del qual el CDL n’és icona.

A tall de conclusió

Van ser dones científiques, Marie, Sybilla, 
Émilie, Jane, Margarita? Creiem que sí, perquè 
l’ensenyament i la divulgació són contextos en els 
quals també es fa ciència. La filosofia de la ciència 
actual, conjuntament amb la història de la ciència, 
ha destacat la importància de comprendre com es 
va dur a terme l’activitat dels científics i ha fet veure 
que aquesta activitat és molt més complexa, va més 
enllà del que es fa estrictament en el laboratori o a 
les conferències magistrals; inclou l’ensenyament 
rebut i donat, el reconeixement social, l’ambient en 
el qual es plantegen les preguntes que arribaran a 
ser importants. 

Tenim, amb això, una ocasió molt bona de posar 
en valor, alhora, la tasca d’aquestes científiques i la 
professió docent. Perquè el menysteniment de la 
tasca científica de les dones ha fet que també les 
professions femenines es considerin de segona 
categoria. De nou, es passa per alt la dedicació 
a “fer científics” de moltes de les primeres dones 
científiques que foren professores de secundària, 
com si aquesta feina no hagués existit, com si els 
nois i les noies arribessin als estudis superiors 
sense un bagatge previ.

Creiem que és el moment de fer veure que aquestes 
dones sense nom en la història de la ciència hi eren, 
en els moments que la història recorda només la 
tasca dels homes, i que la seva presència no va ser 
endebades. Per exemple, hem tingut a les mans un 
llibre en el quals parla del grans mestres que han fet 
Catalunya: en surten vint i només hi ha una dona! Oi 
que alguna cosa no va a l’hora?

El nostre grup de treball es planteja ara la tasca 
de donar a conèixer la feina científica de les 
dones, alhora que la seva opinió sobre la valoració 
que rep la seva tasca a través de monòlegs i 
representacions teatrals, per donar valor a la que es 
porta a terme ensenyant i, en general, als contextos 
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Teresa Costa-Gramunt (Barcelona, 1951) 
és una intel·lectual d’arrel clarament 
humanista, activa en tots els àmbits 
de la cultura, que ha publicat més de 

quaranta llibres d’allò més variats (poesia, assaig, 
narracions…) i que col·labora en diversos mitjans 
amb articles d’opinió, crítica literària… Aquest 2018 
ens ha ofert un nou llibre de poesia, Mans, còdols, el 
cel, que us voldria recomanar. Es tracta d’un conjunt 
de quaranta poemes, d’extensió diversa (els més 
breus tenen quatre versos i el més extens en té 
23), escrits tots en versos lliures de mètrica també 
molt variada (els més breus tenen dues síl·labes, 
però n’hi trobem que s’acosten a la vintena, en els 
poemes més narratius) i estructurats en cinc parts 
clarament diferenciades (i marcades amb un títol, 
una fotografia i, en els tres primers, epígrafs i tot) i 
regulars (tres tenen deu poemes i les altres dues, 

Una mirada 
contemplativa del món

 �Teresa Costa-Gramunt

Pere Martí i Bertran
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cinc). Lingüísticament, hem de parlar d’una llengua 
molt rica, precisa i elaborada. Estilísticament, en 
voldria destacar tres aspectes. En primer lloc, el 
predomini del jo poètic, identificable clarament amb 
l’autora, sobretot, és clar, en els redactats en primera 
persona. En segon lloc, l’ús de recursos retòrics 
molt variats: alguns de fonètics com les anàfores 
i les anadiplosis, ben populars malgrat els noms, 
i alguns de semàntics, també ben populars, com 
la personificació, la comparació o la metàfora. En 
tercer lloc, l’abundor dels paratextos, fins al punt 
que gosaria dir que és un dels llibres en què n’hi 
he trobat més i de més variats. Com que el terme 
paratext encara és poc utilitzat, almenys en la que 
podríem anomenar crítica divulgativa, el precisaré 
una mica. El diccionari de l’IEC (Institut d’Estudis 
Catalans) el defineix com el “conjunt d’elements 
tipogràfics i formals disposats a l’entorn d’un 
text sense formar-ne part.” Alguns estudiosos els 
han dividit en dos grans blocs o categories: els 
anomenats paratextos d’autor i els paratextos 
editorials. D’aquests darrers, només diré que el llibre 
té els habituals (pàgina de crèdits, molt completa 
tot sigui dit, solapes informatives, índex o taula de 
continguts…). Els més importants, certament, són 
els d’autor, autora en aquest cas, perquè són molt 
abundants, com he dit, però sobretot perquè són 
molt ben triats i perquè ens aporten una informació 
molt útil a l’hora d’interpretar els textos, o si més 
no d’apropar-nos-hi. Quins són aquests paratextos 
que l’autora ha triat i ha col·locat estratègicament 
a Mans, còdols, el cel? Sense ànim d’exhaustivitat, 
en destacaré els següents: l’ús d’onze epígrafs o 
citacions d’autors molt diversos (filòsofs, poetes, 
artistes plàstics…), set a la primera pàgina (p. 5), 
immediatament després dels crèdits, i els altres 
quatre com a introducció a les tres primeres parts 
de l’obra; l’ús d’endreces o dedicatòries (p. 7): tretze 
dels quaranta poemes estan personalitzats en 
persones molt properes i presents en els poemes: 
la mare, el pare, els fills…; la inclusió d’un pròleg, que 
l’autora titula “Uns mots al llindar” (p. 9-12) i que 
ens ajuda a contextualitzar les diverses parts del 
poemari; les fotografies introductòries de cada una 
de les cinc parts, amb els crèdits corresponents (p. 
77), i encara una nota a peu de pàgina en un dels 
poemes del “Retaule triestí”, la quarta part de l’obra. 
Tots curosament triats per l’autora, tots relacionats 
amb el contingut dels poemes, tots donant pistes 
per facilitar-ne la lectura. Però de què tracten 
aquests poemes?, es deu preguntar més d’un 
lector que hagi arribat fins aquí. Abans de passar al 
contingut, permeteu-me de fer una breu referència 
a l’edició, acuradíssima en tot: lingüísticament 
impecable; disseny d’allò més pensat (pàgines 
de pas, espais en blanc…); detalls aparentment 
insignificants o secundaris, però que tenen una 

clara relació amb el contingut de l’obra, com per 
exemple la petita fotografia de la contracoberta. 

I ara sí, passem al contingut de l’obra. Tot i que 
més que de contingut, crec que hem de parlar de 
continguts dels poemes, o si més no de les cinc 
parts, ja que els poemes que les formen tenen una 
gran unitat. Ara bé, no podem negar que a totes 
les parts del conjunt les uneix un fil invisible, però 
robust, gairebé un cordill, que l’autora ens apunta a 
les primeres línies del pròleg: “Es tracta de dir sense 
soroll, sense estridències, en silenci. Es tracta de 
dir a través d’una mirada contemplativa, espiritual, 
artística. Es tracta de ser en la contemplació, que 
és també una forma de vida. La vida s’eixampla i es 
fa profunda en la contemplació de la meravella que 
produeix un gest, un sentiment, un pensament, una 
sensació, un record, una epifania.” (p. 9). Fixeu-vos 
en les vegades que hi surt el terme contemplació, 
en tan poques línies. És la clau dels poemes, diria 
jo, ja que, per a l’autora, les minúcies, o no tant 
minúcies segon el cas, de la vida quotidiana, i dels 
records que ens ofereix aquesta quotidianitat, són 
la base de la creació poètica, com ho són dels seus 
admirats poetes i filòsofs orientals. I com ho és la 
seva concepció de la poesia, com ens deixa ben 
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clar al final del pròleg esmentat: “es tracta de dir, 
com en tota escriptura, com en tota poesia, el que 
és sense forma a través d’una forma: una paraula, 
una imatge, una metàfora, un símbol. Tota cosa és 
des del moment en què es manifesta. Però el sentit 
intern, això tan humà, l’hi donem nosaltres. Jo, a 
l’hora d’escriure, tu, lector, tu, lectora, a l’hora de 
llegir.” (p. 12)

Permeteu-me de fer, ni que sigui amb quatre 
pinzellades, la meva lectura de les cinc parts de 
l’obra. Ho faig sense por, perquè estic segur que 
per a cada lector serà una experiència diferent, ja 
que els poemes suggereixen, apunten, insinuen, no 
pontifiquen mai, no adoctrinen, no imposen.

Als deu poemes de la primera part, titulada “Vestit 
blau”, hi predominen els records d’infantesa, d’una 
nena de tot just dos anys (p. 17) a una de cinc 
(p. 22). Uns records en què la família hi té un pes 
preponderant a través de moments, objectes, 
sensacions… Els tres termes del títol ja hi són ben 
presents: les mans, tant reals com simbòliques (“Mà 
de la vida” és una petita joia), que m’han recordat el 
pes extraordinari que tenen en la poesia de Montserrat 
Abelló; els còdols, reals i simbòlics, en un mateix 
poema: “Còdol a la mà”, i el cel, tot un símbol de la vida, 
que m’ha recordat aquell cel que tant agradava a Joan 
Maragall, sempre que el pogués guaitar des de la terra 
estant. 

Als deu poemes de la segona part, titulada “Passos 
perduts”, l’infant ja esdevé adolescent i adult i tot, 
diria, i, doncs, ja hi trobem el pas del temps, la 
importància de la memòria i fins i tot la mort. Hi ha 
un poema que m’ha cridat l’atenció especialment, 
des del títol, “El meu món” (p. 33), ja que a la riquesa, 
formal i retòrica, s’hi ha d’afegir la del contingut, que 
esdevé, a parer meu, un retrat magnífic de l’autora, 
de la seva formació vital i intel·lectual: “Rebo la 
vida del sol i de les lletres”, diu un dels versos, que 
sintetitza allò que l’ha feta com a persona, el seu món 

del títol i del darrer vers: el paisatge mediterrani i els 
llibres. És un poema que m’ha recordat algunes de 
les grans fites de Josep Carner. 

Els cinc poemes de la tercera part, titulada “La casa”, 
estan dedicats íntegrament a la seva mare, com ens 
deixa ben clar en una de les endreces inicials (p. 7). 
Són uns poemes d’amor i alhora de reivindicació. 
De reivindicació feminista, ja que la casa, tot i ser un 
espai eminentment femení, per lleis atàviques passa 
a l’hereu, per més que sigui el darrer de la nissaga; 
perquè la mare li traspassa el deure i l’amor envers 
la casa, però “El patriarca li arrabassa el dret”, com 
es diu explícitament al poema “Amor per la casa”. 
Uns poemes que m’han recordat alguns dels més 
coneguts i reivindicatius de la Maria Mercè Marçal, 
alhora que me n’han donat una visió ben diferent de 
la que dóna Joan Salvat-Papasseit en un dels seus 
poemes més famosos, “La casa que vull”, per més 
que l’autora hi faci una referència implícita al poema 
“La casa que vols”. 

Els cinc poemes de la quarta part, titulada “Retaule 
triestí” estilísticament podríem dir que són els més 
diferents del llibre, tant pel to narratiu que tenen 
com pel més culturalista i intel·lectual. Recullen 
moments, sensacions, records d’un viatge de 
la poeta a Trieste, terra de frontera, terra d’una 
gran riquesa cultural i artística. Per això hi trobem 
llambregades, petits flaixos, de la presència de 
grans personalitats com Rainer M. Rilke, Umberto 
Saba, l’arxiduc Maximilià d’Augsburg (en aquest cas 
a través de la seva dona, tot sigui dit). Al costat de 
personatges anònims, víctimes de les atrocitats 
comeses pel feixisme, sobretot amb els jueus.

Els deu poemes de l’última part, titulada “Nadales 
del museu”, podríem qualificar-los de breus visions 
líriques o breus moments vitals inspirats en l’art 
religiós, un art centrat en les festes nadalenques i 
que té les arrels en la tradició popular (el pessebre, 
els diorames, les passions…). La fotografia 
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introductòria, com s’esdevé en les anteriors, ja ens 
insinua tot el que hi podrem trobar. Ah, i un cant a 
l’esperança, ja que el darrer poema acaba amb un 
vers contundent, d’una sola paraula: “naixement” (p. 
74). 

I fins aquí la meva lectura, que amablement em 
convidava a fer la Teresa Costa-Gramunt al pròleg 
i que he fet amb goig i interès. Ara sóc jo qui us 
convido a fer-la, convençut que no us decebrà. 

Betània Patmos ens ha tornat a sorprendre. 
Dic sorprendre perquè el llibre que 
comentem té un precedent molt interessant 
que ja ens va oferir fa uns anys la mateixa 

Fundació Betània Patmos: la documentada i 
apassionant biografia dels Patxot, i especialment 
de Rafael Patxot i Jubert, el mecenes català exiliat 
que va accedir a vendre el Clos Montserrat a 
l’Escola Betània Patmos perquè hi pogués bastir 
les magnífiques instal·lacions de què actualment 
disposa.

Quan ens va arribar aquest llibre a les mans, les 
ganes de capbussar-nos en aquesta història/
memòries dels primers 75 anys de Betània Patmos 
van ser molt fortes per a tots aquells que hem tingut 
en algun moment de la vida una relació més o 
menys intensa amb l’Escola, sigui com a professors, 

com a pares o com a alumnes. Aquestes ganes 
de llegir aquesta història ben segur les compartien 
també tots aquells que s’interessen pel gènere 
memorialístic i per la història particular de les 
persones o institucions concretes, perquè aquesta 
mena de textos són la millor eina per entendre la 
història general d’una època determinada. L’autor, 
Xavier Ciurans, és conscient d’això que dic, i suposo 
que és per aquesta raó que encapçala cada “capítol” 
amb un resum històric, on fa un repàs o tria dels 
esdeveniments més importants que es van produir 
en el període que abasta cadascun dels apartats.

Més enllà del curiós i interessant precedent de 
la història dels Patxot, i dels altres al·licients 
que abans hem esmentat, també ens invita a la 
lectura el disseny bellíssim del volum: dimensions 
manejables, sobrecoberta original i pertinent, 
paper de qualitat, tipografia clara, il·lustració 
abundant i curiosa, a més d’altres elements de 
l’elaboració material que en fan un objecte atractiu, 
especialment per a aquells que ens mirem amb un 
pèl de suspicàcia les novetats electròniques, i que 
per a la lectura de tot allò que no sigui obtenció 
d’una informació actualitzada i de feina, necessitem 
el tacte i l’olor del llibre de paper tradicional de 
sempre.

El contingut escrit no desmereix tampoc en absolut 

75 anys de 
BetàniaPatmos

 �Moments i constel·lacions

Xavier Ciurans i Vinyeta
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ni les expectatives creades pel llibre anterior 
sobre els Patxot ni les que en cal esperar d’un tan 
magnífic “embolcall”. I això que la tasca d’escriure 
aquesta història no era gens fàcil, a causa dels 
condicionants que l’autor ha tingut ben segur molt 
en compte: la veracitat del que explica, sense caure 
en el panegíric ni amagar les dificultats i ziga-
zagues amb què avança la trajectòria de qualsevol 
persona o institució humana. I encara més: la cura 
evident amb què, quan parla de persones concretes, 
l’autor procura —i aconsegueix— de no ferir cap 
susceptibilitat malgrat el propòsit, ben aconseguit, 
de no faltar a la veritat. Tasca difícil, aquesta darrera, 
que fa que malauradament sovint massa persones 
s’abstinguin de redactar les pròpies memòries per 
prudència, per por de no trepitjar cap ull de poll.

En redactar la història ja llunyana dels inicis —anys 
quaranta i cinquanta—, l’autor aconsegueix una 
cosa aparentment gens fàcil: fer més amable, 
humana i propera la imatge de les fundadores que, 
a causa del rigor i la fermesa amb què van dirigir 
Betània sense apartar-se d’unes conviccions que 
tenien molt clares, a vegades podien transmetre 
una imatge d’excessiva rigidesa. Que això no era 
així ho evidenciava la flexibilitat amb què van saber 
adaptar-se als canvis que exigia l’evolució de la 
societat. Però és evident que és ara, després de 
la lectura del llibre, que entenem i veiem amb uns 
altres ulls les figures de Rosa Maria Omedes i la 
seva germana Montserrat, d’Electra Esteruelas, de 
Trini Anglada, de Maria Lluïsa Romero i les seves 
germanes Rosario i Matilde, i m’aturo aquí en citar 
noms, perquè és impossible citar-les totes.

Les alumnes de Betània tenien, la majoria, és clar, 
germans, i els pares que havien trobat una tan 
magnífica escola per a les noies volien que els seus 
nois també en poguessin gaudir. D’aquí va néixer 
Patmos, una escola inicialment masculina, i que 
després, quan la societat reclama la coeducació, 
es fusiona amb Betània per crear l’actual Betània 
Patmos.

Un gran encert, que va culminar l’èxit del projecte 
iniciat per les fundadores, va ser la tria de l’Emili 
Teixidor, “apadrinat” per Mn. Alemany, per crear i 
dirigir Patmos. Teixidor també tenia les idees molt 
clares, i malgrat que gaudia d’una imatge “més 

flexible” que les fundadores, la línia pedagògica 
que impulsava no es desviava gens de les seves 
idees, i el nivell de Patmos no desmereixia en 
absolut del ja acreditat de Betània. Gran personatge, 
l’Emili Teixidor, la vida i l’obra del qual ja seria hora 
que algú posés negre sobre blanc, perquè no se 
l’endugui l’oblit.

No seria just, tampoc, deixar de citar aquí els 
excel·lents col·laboradors de l’Emili: en Bartomeu 
Palau, en Prudenci Comes, en Joan Brescó, en Pep 
Costa-Pau, i tants d’altres. Cal remarcar que el cas 
de l’“escissió” de Pep Costa-Pau és relatat amb 
imparcialitat i sense amagar res.

En resum, un llibre magnífic i inhabitual pel seu rigor 
i el seu respecte a la realitat dels fets, un llibre que 
no amaga cap dels moments difícils, especialment 
els anys de l’anomenada Transició, que va fer que 
la nau de Betània Patmos hagués de transitar per 
mars molt agitats, i amb freqüents canvis al timó. 
L’arribada de Ricard Pol a la direcció va coincidir 
amb l’inici d’un nou període tranquil i de fort progrés 
de l’entitat. Com que Ricard Pol ha estat, sens dubte, 
un dels impulsors de la redacció d’aquesta història, 
en nota que ell ha imposat una certa sordina sobre 
els seus propis mèrits, que són evidents i que en 
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Llibres dels 
col·legiats



 �Llibres dels col·legiats

Títol: L’última cuca de llum

Autor: Pere Martí

Il·lustracions: Ignasi Blanch

Editorial: Andorra

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018
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Títol: 100 endevinalles noves per 
a tothom

Autor: Pere Martí

Il·lustracions: Núria Feijoó

Editorial: Baula

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018

Títol: El cavaller Sant Jordi. La 
llegenda en rodolins

Autor: Pere Martí

Il·lustracions: Lluís Masachs

Editorial: Barcanova

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018

Títol: Mestres de casa nostra

Autor: Bartomeu Palau

Editorial: La vocal de lis

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.
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Títol: El jurament

Autora: Sílvia Romero

Editorial: Bromera

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018

Títol: L’esborrany

Autora: Sílvia Romero

Editorial: Gregal

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018

Títol: Mans, còdols, el cel

Autora: Teresa Costa-Gramunt

Editorial: Gregal

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018
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Títol: El niño filosofo. Cómo 
ensenyar a los niños a pensar por 
sí mismos

Autor: Jordi Nomen

Editorial: Arpa

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018

Títol: Vida i obra dels germans 
Ramon i Vidales, una família 
d’impressors del Vendrell

Autors: Manuel Bofarull, Nativitat 
Castejón, Pere Ferrando, Joan 
Solé

Editorial: Arxiu Comarcal del Baix 
Penedès

Lloc i data de publicació:

El Vendrell, 2018

Títol: Història postal i filatèlica de 
Vilafranca del Penedès

Autors: Lluís Eroles, Joan Solé

Editorial: Institut d’Estudis 
Penedesencs

Lloc i data de publicació:

Vilafranca del Penedès, 2018
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Títol: El Mundo Actual a través del 
cine. 25 historias de película

Autor: Tomás Valero

Editorial: Alianza editorial

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018

Títol: Tiburones

Autor: Pedro López

Editorial: Amazon.es Kindle

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018

Títol: Guía de la fauna submarina 
del mar Mediterráneo para 
buceadores

Autor: Pedro López 

Editorial: Amazon.es Kindle

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018
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Títol: Elna, la maternitat

Autors: Roser Ros, Jordi Vila-
Delclòs, Maria Ojuel 

Editorial: Memorial Democràtic

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018

Títol: Poemes suprematistes, 
senryus a Malèvitx

Autor: Josep Rodríguez

Editorial: Kindle Direct Publishing

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018

Títol: Meteorologia extrema: 150 
anys de riuades, nevades, aiguats, 
sequeres i tempestes a Catalunya

Autors: Jordi Mazón, Marcel 
Costa

Editorial: Albertí Edicions, 
col·lecció Orígens núm. 26

Títol: 100 qüestions per entendre 
el canvi climàtic

Autor: Jordi Mazón, Marcel Costa

Editorial: Cossetània Edicions, 
col·lecció de Cent en Cent núm. 47

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018

Revista del Col·legi54



Títol: Escrits dispersos d’història. 
Hilari Raguer

Autor: Josep M. Figueres

Editorial: IEC. Publicacions de la 
Presidència

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.

Títol: 1001 curiositats del romànic 
català

Autor: Ferran Alexandri

Editorial: Redbook Edicions, 
Col·lecció L’Arca

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.

Títol: Del Amor y otras formes de 
suicidio

Autor: Manolo Cruz

Il·lustracions: Ignasi Blanch

Editorial: Autopublicació (www.
amorysuicidio.com)

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.
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Títol: 10 proves per al nivell C2. 
Exercicis segons el model del CPNL

Autor: Sergi Cercós

Editorial: Castellnou

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.

Títol: 10 proves per al nivell C2. 
Exercicis segons el model de la  
DGPL

Autor: Sergi Cercós

Editorial: Castellnou

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.

Títol: Jujol i l’evolució del 
llenguatge arquitectònic

Autora: Montserrat Duran

Editorial: Espais Literari, 
Ajuntament de Sant Joan Despí

Lloc i data de publicació:

Sant Joan Despí, 2018
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Títol: L’esquerda de l’àngel

Autora: M. Victòria Lovaina

Editorial: Gregal

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.

Títol: La moda a la Catalunya 
del segle XIV. Retalls de la vida 
medieval

Autora: Montse Aymerich

Editorial: Llibres de l’Índex

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.

Títol: Llums de sincrotró

Autor: Lluís Busquets 

Il·lustracions: Jordi Junyent

Editorial: Balasch Editor

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.
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Títol: En el tombant més allunyat 
dels dies

Autor: Francesc Pasqual 

Editorial: El Cep i la Nansa. Poesia

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.

Títol: Plàcid Vidal. Memorialística 
singular d’obra viscuda

Autora: Fina Masdéu

Editorial: Arola Editors

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.

Títol: Com som? Un mètode per 
conèixer a fons la gent que ens 
envolta

Autors: Jordi Oliveres, Albert 
Caldero, Joan Queraltó 

Editorial: Barcanova

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.
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Títol: Josep Maria Poblet: 
periodisme i acció. Un intel·lectual 
catalanista en el Montblanc 
d’entreguerres (1914-1936)

Autor: Jaume Ferrer 

Editorial: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.

Títol: Moments intensos. Recull 
de poemes

Autor: Joan Domènech 

Editorial: Club Marina Casinet

Lloc i data de publicació:

Lloret de Mar, 2018.

Títol: Com es pot llegir El Petit 
Príncep

Autores: Roser Grivé, Irene de 
Puig 

Il·lustracions: Jordi Junyent

Editorial: Octaedro

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.
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Títol: Remeis i aprendre de 
l’experiència (1750-1850). La vida 
de la segona meitat del s. XVIII 
a la meitat del s. XIX des d’una 
masia de Lladurs. Solsonès

Autor: Joan Riart 

Editorial: Producció Trialba

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.

Títol: El banquet o sobre l’amor

Autor: Plató

Traductor: Joan Alberich

Editorial: Llibres de l’Índex

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018.

Títol: Maria Aurèlia Capmany, 
escriptora compromesa         
(1963-1977)

Autor: Francesc Foguet

Editorial: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018
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M. Teresa Codina, 
mestra i pedagoga

 �Avui entrevistem:

M. Teresa Codina (Barcelona, 1927), és mestra 
i pedagoga, compromesa amb la renovació 
pedagògica a Catalunya i l’educació de les persones 
de sectors socials desafavorits.

Va ser la creadora de l’escola Talitha, un projecte 
educatiu innovador per a noies; va formar part de 
l’equip creador de l’escola de mestres Rosa Sensat i 
va assumir responsabilitats en el treball educatiu en 
sectors desafavorits. 

L’any 1995 va rebre el Premi Ramon Fuster, i al juny 
d’enguany va rebre el títol de doctora honoris causa 
per part de la Universitat de Vic. 

P. Com va passar una llicenciada en filologia 
clàssica amb unes ganes irrefrenables de traduir 
per a la col·lecció Bernat Metge a ser una gran 
mestra, pedagoga i mestra de mestres?

Una cosa tenia molt clara i és que no seria mestra. 
Soc la gran de vuit germans i estava cansada de 
repassar les taules de multiplicar, d’ajudar a fer els 
deures, d’explicar contes… El 1952, en acabar la 
llicenciatura, un professor m’ofereix la possibilitat 
de col·laborar en una traducció del grec per a 
la Fundació Bernat Metge. El meu goig inicial 
es converteix en decepció quan constato que 
aquest treball em resultava fred, despersonalitzat 
i asfixiant. Estava vist que aquell no havia de 
ser el meu camí. Sempre buscant la manera de 
dedicar-me al món clàssic, em surten classes de 
diferents tipus, substitucions, suplències… Cada 
professor feia la seva part, la direcció era la màxima 
autoritat; per tenir informació sobre interessos i 
comportament d’un alumne a casa, la resposta era 
que allò ja ho sabia la persona responsable del curs. 

P. Així doncs, el tipus d’escola que es va trobar als 
anys cinquanta no li va agradar i la va voler refer 
de cap i de nou. 

Volia una escola que eduqués des del moment 
present tot enfocant el futur. I em vaig plantejar 
què podria fer per contribuir a canviar aquella 
situació de passivitat i desencant en què l’autoritat 
i la submissió eren els valors principals. L’educació 
quedava lluny de la vida real. Havia fet el magisteri, 
aquells anys, faltaven mestres, molts havien estat 
expedientats pel règim i el govern facilitava que, 
aprovat l’examen d’estat, amb catorze assignatures. 
Renegant ho vaig superar tot, convençuda que 
mai no faria de mestra. Conscient que era ben 
lluny de tenir la preparació adequada en l’àmbit 
pedagògic, vaig decidir passar un curs a França. 
Aquella estada a l’estranger em resultà un revulsiu 
i un veritable reciclatge en la meva formació 
personal i professional. A París, vaig tenir ocasió de 
participar en l’estudi de textos clàssics a la Sorbona, 
de seguir el curs de psicologia i pedagogia en el 
Centre d’Études Pédagogiques, dirigit per Pierre 
Faure, directament entroncat amb la línia de Maria 
Montessori, de fer el curs d’història de la pedagogia 
a l’Institut Supérieur de Pédagogie, dirigit per C. 
Bertier, seguidor de la línia de l’Escola Nova. I vaig 
fer classe en diverses escoles i de llatí a l’École 
Expérimentale de Pontieu. En tornar a Barcelona, al 
setembre del 1954, la Universitat de Barcelona obria 
la Facultat de Pedagogia que fins aleshores només 
existia a Madrid. Sempre amb l’afany d’ampliar 
la formació, m’hi vaig matricular. Un altre cop la 
realitat va desbancar la idea: vaig constatar que 
aquells estudis no responien al que jo buscava. Un 
fruit indirecte i imprevisible va ser el contacte amb 
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Marta Mata, també alumna d’aquella especialitat. 
En acabar el primer curs de pedagogia, demano a 
Jordi Galí, company de la facultat de filologia, fill del 
pedagog Alexandre Galí, per treballar com a mestra 
del curs d’estiu al Colegio Internado La Molina, 
creat cap als anys cinquanta per Carles Soldevila. 
Era una mena d’internat suís a la muntanya, en què 
les activitats esportives i el contacte amb la natura 
eren una part important del programa. Jordi Galí 
n’era el director pedagògic. Allí és on vaig descobrir 
la profunditat de la relació alumne-mestre, on vaig fer 
l’experiència forta del treball en equip. Amb aquesta 
decisió renunciava al títol de “pedagoga”: sempre 
intento deixar constància que d’aquella especialitat, 
jo només vaig fer el primer curs. 

P. Parli’m, si us plau, dels inicis de l’escola Talitha i de 
com va anar evolucionant mentre vostè la va dirigir.

En el llibre Educar en temps difícils. Escola Talitha 
1956-1974, publicat per l’editorial Eumo de Vic el 
2006, explico des de les dificultats per llogar la torre 
del carrer Jaume Piquet al setembre del 1956 fins 
al final d’etapa, el 1971. Passat el temps dur de la 
postguerra, cap al 1950, pares de diferents entorns 
socioeconòmics estaven interessats a aconseguir 
una educació diferent de la que representaven 
l’escola pública, les acadèmies, l’escola religiosa, 
etc., com ja ho feien escoles com Isabel Villena, 
Virtèlia, Betània, Tècnic Eulàlia, Santa Anna, Sant 
Gregori… El curs 1956-57 comencem l’Escola 
Talitha. Podem resumir el projecte com a escola 
privada amb mentalitat de pública, concebuda 
com a servei i oberta a diferents situacions 
socioeconòmiques, culturals, ideològiques i 
religioses. Com a escola funcionàvem al marge de 
l’administració franquista (llengua, educació activa, 
coeducació tan aviat com va ser possible, ambient 
general…). Era clara la nostra opció per la llengua i 
la cultura catalanes. Així, miràvem que cada alumne 
aprengués a llegir i escriure en la pròpia llengua 
mentre s’anava familiaritzant amb l’altra, el català 
i/o el castellà, fins a assolir-ne el domini en acabar 
l’ensenyament primari. Un sistema de quotes 
indicatives obria l’escola a les diferents possibilitats 
econòmiques de cada família. 

Amb tot això el 1965 havíem començat l’Escola 
de Mestres Rosa Sensat. Era un gran problema 
trobar mestres que encaixessin amb aquell tipus 
d’educació: amb la formació de l’Escola Normal 
era dificilíssim seguir l’orientació d’escoles que 
recuperàvem i actualitzàvem molts aspectes de les 
escoles de la República. Amb Marta Mata com a 
capdavantera, i Pere Darder i Enric Lluch, de Costa 
i Llobera, M. Antònia Canals, de Talitha primer i de 
Ton i Guida després, Anna M. Roig, de Talitha i Jordi 
Cots de Thau, vam iniciar l’escola de mestres. Amb 

aquesta mena de pedagogia viscuda, va començar 
aquesta Escola de Mestres, actualment associació, 
que fa poc ha celebrat els cinquanta anys de 
funcionament.

P. L’escola Talitha acabava a la primària. Després 
els alumnes havien d’anar a altres escoles o a 
l’institut a fer la secundària. Es van plantejar mai 
continuar fins al final de l’escolarització?

A Talitha fèiem fins a quart, que aleshores 
corresponia al final del batxillerat elemental. És cert 
que alguns pares ens demanaven que continuéssim 
fins a acabar el batxillerat. A l’escola, però, l’equip ho 
vam tenir molt clar: amb l’educació que donàvem, 
ens semblava positiu per a les alumnes que als 
14 anys passessin a l’institut i contactessin amb 
un món més ampli i divers del que els podia 
oferir Talitha. A Talitha funcionàvem al marge de 
l’Administració. De fet no vam tenir autorització com 
a escola fins deu anys després d’haver començat. 
El primer any va venir un inspector que, segons 
la normativa, havia de donar el vistiplau a tots els 
aspectes de l’escola per tal de garantir la correcció 
de tots els aspectes i autoritzar el funcionament 
de l’escola. Ja sabíem que el tema del català era 
conflictiu, però, tot i el nostre esforç per complir la 
normativa, l’inspector va fer un informe negatiu. 
Després, encara que nosaltres ja havíem après el 
que calia demostrar, cap inspector no va esmenar el 
primer informe. 

P. En aquell moment, la seva vida professional va 
fer un canvi realment dràstic. Com el va viure? Què 
li va ensenyar?

El 1970, en ple tardofranquisme, lleis i entitats 
signifiquen un canvi en l’educació. La Ley General 
de Educación representa una certa obertura: 
s’avança progressivament cap a l’escola pública. 
El 1973 l’evolució natural de Talitha, que tot i amb 
l’objectiu de ser escola privada amb mentalitat de 
pública, concebuda com a servei i oberta a diferents 
situacions socioeconòmiques i culturals, no deixava 
de ser un entorn privilegiat, coincideix amb l’evolució 
social i els plantejaments de l’educació, i a l’escola 
ens qüestionem els criteris del nostre projecte 
educatiu. En aquest moment la dinàmica de l’equip 
de mestres entra en crisi. Per coherència amb els 
meus principis sobre l’educació i sobre el concepte 
d’equip, deixo l’escola Talitha per fer personalment 
el pas immediat cap a l’escola pública.

Vaig decidir que aniria a la primera escola pública 
on m’oferissin feina. Una amiga, Pepita Casanellas, 
mestra a l’Escola Nostra Senyora del Port, del 
Patronat de Suburbis a la Zona Franca, em va oferir 
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la possibilitat de fer llengua castellana, francesa i 
catalana com a optativa. Accepto de molt bon grat. 
Així, al setembre del 1974 inicio la meva segona 
etapa professional, la de mestra en el sector públic, 
que ha durat tant com l’etapa en l’ensenyament 
privat. Com a mestra constato en la pròpia pell com 
n’és, d’indispensable, conèixer de prop el bagatge 
sociocultural amb què l’alumne arriba a l’escola: és 
l’única manera de poder-hi acomodar la didàctica, 
de connectar amb l’esperit de superació personal, 
innat en tot alumne. L’Associació de Veïns reivindica 
amb urgència la creació d’un centre de secundària. 
S’arriba a un acord entre l’administració estatal i la 
municipal: a l’octubre del 1976 l’Instituto Nacional 
de Bachillerato Casa Antúnez (actual IES Montjuïc) 
obre la matrícula: això significa per als joves de 
la Zona Franca la possibilitat d’accedir a estudis 
superiors. Tant en l’aspecte professional com el 
social, trobo sentit a la meva feina i, disposada 
a estabilitzar la meva situació administrativa, 
començo a preparar oposicions a professora 
titular. El moment coincideix amb la reivindicació 
de l’Associació de Veïns a l’Ajuntament per a un 
projecte global per superar la marginació del 
centenar de famílies gitanes que malviuen a Can 
Tunis. L’alcalde de Barcelona, Josep M. Socías 
Humbert, arriba a conèixer personalment la situació 
de l’últim barraquisme de Barcelona i accepta la 
proposta: perspectiva d’habitatges, escola, sanitat… 
A petició dels responsables del col·lectiu gitano, 
per la relació que a partir dels nois de l’Institut he 
anat tenint amb Can Tunis, l’alcalde em demana 
que jo sigui directora de la promoció educativa de 
Can Tunis. Haig de dir que mai no me n’he penedit, 
ben al contrari. Entre el 1977 i el 1983 em dedico 
plenament a l’Escola Municipal Avillar Chavorrós 
(“veniu, mainada”). Cal un projecte educatiu sensible 
a les múltiples necessitats i possibilitats d’aquells 
infants. Resulta prioritària la formació d’hàbits: 
higiene, alimentació, vestit, sanitat… Qualsevol 
semblança amb una escola formal resultaria pura 
coincidència. Cap al 1982 el canvi de Consistori 
no és capaç de respectar els principis sobre drets 
i deures que l’equip de l’escola havíem defensat 
davant dels gitanos i davant de l’ajuntament. 
Per coherència amb la població gitana i amb mi 
mateixa, sentint-ho moltíssim, al juny del 1983 deixo 
Can Tunis. Del 1983 al 1987 al Gabinet d’Ordenació 
Educativa del Departament d’Ensenyament, 
amb Ramon Juncosa com a cap, assumeixo la 
responsabilitat educativa sobre les perifèries 
marginals de Catalunya: formació de mestres, 
adaptació de recursos pedagògics… Malauradament, 
en més d’una ocasió, en el dia a dia els mòbils reals 
de l’actuació van resultar contradictoris amb principis 
educatius proclamats pel mateix Departament 
d’Ensenyament. Un altre cop, molt a contracor, al 
setembre del 1987 presento la meva renúncia.

P. Com va continuar llavors la seva vida 
professional?

El 1987, i fins a la jubilació el 1992, torno a 
l’Ajuntament, a la Regidoria Municipal d’Educació 
en la qual Marta Mata s’estrena com a regidora. 
Assumeixo la responsabilitat del Programa 
d’Educació en la Diversitat. El curs 1989-90, amb 
Basilio González, endeguem i iniciem, al barri gitano 
de Can Tunis, en aquell moment summament 
degradat, l’Escola de Secundària adaptada Xavó-
Xaví (“noi-noia”) per a adolescents de 12 a 16 
anys poc o gens escolaritzats. L’escola respon a 
l’interès i a la facilitat dels alumnes per l’activitat 
manipulativa, i a l’estímul per tot el que comporta 
un resultat immediat. En finalitzar el curs 2002, del 
centenar d’adolescents nois/noies exalumnes de 
Xavó-Xaví, cap no havia caigut en la droga i el 90% 
treballaven. 

P. En altres entrevistes vostè sempre diu que 
“tothom és bo en alguna cosa”. 

I tant que sí! Tothom és bo en alguna cosa i cal 
creure-s’ho de debò. És feina del mestre conèixer 
el bagatge amb què l’alumne arriba a l’escola: els 
interessos, les possibilitats. Cal buscar en què és 
bo cada nen i per què reacciona d’una determinada 
manera davant de diferents situacions. Si se’l relega 
simplement perquè no és bo en les assignatures 
“tradicionals”, reduirà o fins i tot pot arribar a perdre 
l’autoestima, que és el nostre primer estímul natural. 

P. Vostè fa anys que està jubilada, però segur que 
observa els canvis i les evolucions respecte a la 
gran diversitat d’estudiants a les aules, procedents 
de països molt diferents.

L’escola i l’educació sempre em resulten properes. 
Pel que fa a la diversitat d’estudiants a les aules, 

M. Teresa Codina amb alumnes de “Xavó-Xavi”, l’any 1989
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