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UNAUTORMOLTESTIMAT
Teixidor ha estat un dels noms
més populars i carismàtics

de les últimes dècades gràcies
a novel·les com Pa negre i

L’ocell de foc. TONI ALBIR

MorEmili Teixidor,
‘ocell de foc’ de la
literatura catalana

L’escriptorEmili Teixidor vamo-
rir ahir a Barcelona als 78 anys.
Nascut el 1933 aRodadeTer, l’au-
tor dePanegre iL’ocell de focésun
delsmés populars de la literatura
catalanade les últimesdècades.

dats(Columna,2010).L’autorvamo-
rirahiracasasevaals78anys,dema-
nera sobtada tot i que feia anys que
arrossegavauncàncer.Demàestras-
lladaràelcosal tanatoride lesCorts.

Teixidor provocava una sensació
d’agradable familiaritatengeneraci-
onsde totes les edats. Bonapart dels
lectors adults hi han arribat gràcies
aPanegre (Columna,2003) i,enme-
normesura,El llibre de les mosques
(premi Sant Jordi denovel·la, publi-
cat l’any2000).Els quevancréixer a
ladècadadels70idels80vantenir la
sortdetopar-seambmeravellescom
EnRanquet i el tresor (Cruïlla, 1986)
i, sobretot, L’ocell de foc (Cruïlla,
1977), unanovel·la quedesde la seva
publicació no s’ha parat de reimpri-
mir, i queha superat ambescreix els
500.000 exemplars venuts. Elsmés
petits de la casa s’hi poden apropar
gràcies a algundels llibres de la sèrie
sobre la formigaPiga–entranyables,
divertits i plens d’aventures– i enca-
ra ambDídac, Berta i lamàquina de
lligarboira, laprimeranovel·laqueva
escriure per a LaGalera, l’any 1969.

Teixidor ha estat un autor popular,
queha aconseguit desenes demilers
de lectors de totes les edats fent lli-
bres amb personalitat i força, arris-
cant quan calia i sense deixar de
transmetreunamarcapersonal, que
en els llibres per a adults tot sovint
apel·lavaambunpuntd’amargorales
misèries de la condicióhumana.

“La història petita no es recorda,
habitualment, i una de les funcions
de lanovel·laésprecisament ferme-
mòria”, deia Teixidor fa un parell
d’anys, enel cimde la sevapopulari-
tat gràcies a l’adaptació cinemato-
gràfica de Pa negre, un gran èxit de
públic i multipremiada. La seva
aproximació a la Catalunya rural de
la primera postguerra pouava en el

llegendari de la plana deVic per en-
riquir una història d’amor i mort
d’emocions fortes i grapa literària.
Va ser ambPanegrequeTeixidor va
guanyar el premiCrexells (2003), el
Lletra d’Or (2004), el PremiNacio-
nal deCultura de literatura (2004) i
elMariaÀngels Anglada (2004). Els
mésde100.000exemplarsvenutsen
menysd’unadècadahanconvertitel
llibreenundelsmésbenrebutspels
lectors de la literatura catalana dels
últims anys.

Unpedagoghumanista
Aquest 2012, coincidint amb el 45è
aniversari de la publicació del seu
primerllibre,Lesratesmalaltes(La-
ia, 1967) –premi Joaquim Ruyra–,
Teixidoresvaconvertirenelprimer
doctorhonoris causade laUniversi-
tatdeVic.Eneldiscursd’acceptació
del títol, l’escriptor va lluir el seu
vessant pedagògic –el que ha mos-
tratenllibrescomElnomdecadaco-
sa(ElHogardelLibro,1980)iLalec-
tura i la vida (Columna, 2007)– re-
cordant el valor de les humanitats i
la fe en la sevapervivència: “Planta-
ran cara a l’allau de novetats tècni-
ques que ens esperen, quemolts ja
han qualificat de deshumanitzades,
sense cap altre valor que elmateri-
al”. Teixidor va advertir queelmón,
“cadavegadamésglobalitzatper les
noves tecnologies”, necessita “ser

JORDI NOPCA
BARCELONA

“Vaig començar a es-
criure llibres a fi-
nals de la dècada
dels60,quanl’An-
dreuDòria, editor

deLaGalera,vacridarunasèried’au-
torscatalanscomelJoaquimCarbó,
elSebastiàSorribas,elJosepVallver-
dú i jomateix perquè provéssim de
fer llibres per al jovent. Que en
aquestpaís fins i totelsnostressom-
nis ihistòrieselshaguéssimdecom-
prar de fora ens semblava que era
una situació que calia corregir”, de-
ia Emili Teixidor i Viladecàs (Roda
de Ter, 1933 - Barcelona, 2012) poc
desprésdelapublicaciódelasevaúl-
timanovel·la per a adults,Els convi-

L’autor de ‘Pa negre’, un dels més llegits de
les últimes dècades, ens deixa als 78 anys

L’ADÉUAUNMESTRE

Creador demons

Comtotes lesmorts, famolta ràbia. L’EmiliTeixidor ésunhome
demoltes facetes, peròpensoqueaquella queduudins seumés
enganxada, amésde lad’escriptor, és ladepedagog.Demestrese

n’és tota lavida im’imagino (dicm’imaginoperquènon’havíemparlat,
d’això) que la sevadedicació a la literaturaper a gent jove i per anens
ésunaconseqüènciadirectade la sevavocaciódemestre. I ésper la li-
teraturaperagent jovequevaig començaraconèixer-lo; pel seu impa-
gableQuinze sónquinze, unaparticularíssimaantologia dels clàssics
delmoment:Pedrolo,Calders, Sarsanedas,Espriu…Ambla literatura
peraadults vaig començaraadmirar-lo.EnTeixidor ésuncreadorde
relats i unnovel·listadepedrapicada, creadordemons inconfusibles,
sobretot elqueenvoltael seuparadísperdutqueésRodadeTerpassat
pel sedàsde la literatura.RodadeTer, per cert, que téunaescola que
duuel seunom, i aixòsíqueemconstaqueésunfetque li famolta il·lu-
sió.Precisamentunaescola!Tornoalmeupensamentanterior:uncre-
adordemons.Elmón i l’universdeRetratd’unassassíd’ocellsquedes-
préses reprènaPanegre. Elmónde laduríssima infantesaquevaviu-
re lagentde la sevaedat i, enaquest cas, en l’àmbit rural, queerael seu.
Ara ha tingut l’alegria de veure-ho reflectit en la pel·lículaPa negre,
que, gràcies aVillaronga iPassola i tot l’equip, espassejapelmónamb
dignitat i provocant admiració imostra elspersonatgesd’enTeixidor
entota la sevapotència.D’això, enTeixidorn’estàmoltcon-
tent: emconsta. I araqueacabo,m’adonoqueheparlat en
presentd’enTeixidor, comsi fosviu.La seva literatura, la
gentqueva inventar, això sí, perviuentrenosaltres.

JAUME CABRÉ
ESCRIPTOR

EL BITLLET

Escriptorpremiat
Teixidorhaestat reconegut
amblaCreudeSant Jordi iel
PremiNacionalde literatura

pensat de soca-rel”. Per l’escriptor,
les humanitats poden “ajudar a do-
narsentita lavidadetotselsafectats
peraquestatercerarevolucióindus-
trial, a aquestesmultitudsdeparats
i joves que ja no trobaran feina lli-
gada als seus estudis”.

Amb aquest últim discurs, Emili
Teixidorapel·lavaperúltimavegada
a la necessitat de seguir posant al
centre del discurs l’ésser humà. La
contribuciódel’escriptor,pedagògi-
ca i literària, és d’una gran vigència
i importància. Teixidor ha estat un
dels noms més populars i estimats
deles lletrescatalanesdelesúltimes
quatre dècades. Ha estatmestre de
mestres, ihacreatescola.Gràciesals
seus llibres, lesdesenesdemilersde
lectors que ha creat ja no han de
comprar tants “somnis” ni “històri-
es” de fora.e
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Una trajectòria en sis llibres claus
Bibliografia

Dídac, Berta i lamàquina...
Després de debutar amb Les rates
malaltes (1967) i El soldat plantat
(1967), Teixidor va escriure un
dels llibresque contribuiria a inte-
ressar les generacionsmés jovesde
lectors:Dídac, Berta i la màquina
de lligar boira (1969).

L’ocell de foc
Publicada l’any 1977,L’ocell de foc
ésunanovel·la deliciosaambienta-
da a laCatalunyamedieval. És, en-
cara ara, el llibremésvenutd’Emi-
li Teixidor: les desenes d’edicions
editadesal llargde tresdècades su-
peren els 500.000 exemplars.

Sic transit Glòria Swanson
Teixidor va trigar a debutar en la
narrativa per a adults. Sic transit
Glòria Swanson, un recull de nar-
racions publicat el 1983, seria se-
guit de títols com Retrat d’un as-
sassí d’ocells (1988) iEl llibrede les
mosques (2000).

Pa negre
L’any 2003 l’escriptor va aconse-
guir un èxit sonat recorrent a la
primera postguerra. El retrat
d’una família i les relacions entre
elshabitantsd’unpoblede laCata-
lunya interior han captivat més
d’un centenardemilers de lectors.

La lectura i la vida
El vessant de pedagog de Teixidor
quedavamolt benrecollit a l’assaig
La lectura i lavida (2007), unaguia
per a pares i mestres pensada per
incitar els nens i adolescents a lle-
gir: sempre va ser una de les seves
grans preocupacions.

La formiga Piga va a la...
La sèrie de llibres de la formigaPi-
ga –iniciada l’any 1996–ha arribat
al seu últim lliurament el 2012. Fa
només unsmesos de la publicació
deLa formigaPiga vaa la bibliote-
ca: una història tendra, una lliçó
d’humanitat.

D’autor popular
a fenomen: l’èxit
de ‘Pa negre’

XAVI SERRA
BARCELONA.Quan Emili Teixidor
vasaberqueAgustíVillarongadiri-
giria l’adaptacióalcinemadePane-
grevadecidir immediatamentquin
haviadeserelseupaper:noficar-se
pel mig i deixar fer el directorma-
llorquí. Després de veure El mar,
Teixidor tenia una confiança total
en Villaronga. I tot i una anterior
incursió en el cinema –el 1981 va
escriureperaVenturaPonsel guió
d’Elvicarid’Olot, el granèxitdelci-
nemacatalàdelsanys80–, l’escrip-
tor sabia que el llenguatge de les
imatgesnoerapasel seu.Nomésva
donarunconsellaldirector: queels
personatges no diguessinmai t’es-
timo, perquè “després de la guerra,
siunacriaturadeiat’estimo li clava-
ven una plantofada”, afirmava.

L’olfacteno el va trair: Villaron-
gavasaber traslladarelmónlitera-
ri de Teixidor incorporant-hi in-
gredients provinents d’altres lli-
bres de l’autor (Retrat d’un assassí
d’ocells i Sic transit Glòria Swan-
son), i el càsting de nens a la plana
de Vic va conservar intacta la par-
ladelspersonatgesdelanovel·la,de
maneraquenoesvaperdre l’ús tan
viu del llenguatge que fa Teixidor
–una obsessió per a la productora
del film, Isona Passola.

La resta, comsesoldir, éshistò-
ria. L’èxit dePanegre espodria re-
sumir en xifres (2.675.000 euros
de taquilla, 438.333 espectadors,
més de 150.000 DVD), premis (13
als Gaudí, 9 als Goya) i la selecció
per representar Espanya als Os-
cars, perònoaixí el fenomendePa
negre, la convicció col·lectiva que
el film de Villaronga era més que
una pel·lícula. Per a l’obra de Tei-
xidorvasuposarunaempentabru-
tal: una segona vida per a la no-
vel·la –ja va pels 100.000 exem-
plars encatalà–,novesedicionsen
castellà... De ser un escriptor po-
pular Teixidor va passar a ser un
fenomen de vendes, un autor uni-
versal. El que més il·lusió li va fer
a ell, però, va ser trencar les barre-
resque,devegades, separenelsau-
tors catalans d’Espanya.e

Francesc Colomer és el protagonista dePa negre, d’Agustí Villaronga, l’èxit de la qual va
suposar un empenta popular per a l’obra d’Emili Teixidor. EMON

ISONA PASSOLA
PRODUCTORA DE ‘PA NEGRE’

L’Emili ha estat moltes més
cosesquePanegre: ungran
mestre generador de voca-

cions literàries i artístiques, i un
gran divulgador de la literatura,
quehaposata lesmans ia lesments
demolta gent a través delsmitjans
de comunicació. El que el fa més

Des del fons de l’ànima
poderós i fascinant és la intensitat
amb què crea els personatges. Pa
negre com a pel·lícula és tan bona
perquè els personatges, els seus
personatges, estan creats des del
fons de l’ànima, especialment els
femenins, d’una gran veritat i cre-
dibilitat humana. També s’ha ficat
en l’ànima dels nens: no només els
haentèsperescriure’lsnovel·lessi-
nó tambéquanelshahagutdedes-
criure. Això l’ha fet molt proper al
món de l’Agustí Villaronga i és el
que em va fer pensar que podrien
anar junts en una pel·lícula. N’ha
resultatunèxitpera l’Emiliquece-
lebro de tot cor, perquè se l’ha en-
dut amb ell i se’l mereixia.e

Opinió
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“Unaconstant quedónaunitat a l’obrad’EmiliTeixi-
dor és la voluntat d’explicar ladescobertadelmón, de
la realitat, del misteri de la vida, amb tot el que té de
miraculós i de terrible. Va saber explicar la nostra
història fent-la universal. Ha sigut un gran pedagog,

que sempre va
voler formar i
formar-se.Va ser
un gran incon-
formista. Sense
impertinències,
va lluitar contra
qualsevolmirada
acomodatícia”.

CARMERIERA
ESCRIPTORA I ACADÈMICA DE LA RAE

“Sommés pobres a partir d’avui: a
més d’un escriptor, hem perdut
una persona que estimavamolt el
país. Al darrere de Pa negre hi ha
una trajectòriamolt àmplia”.

ORIOL IZQUIERDO
DIRECTORDE LA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES

ÀLEX SUSANNA
DIRECTORADJ. DE L’INSTITUT RAMON LLULL

“Amésde la seva trajectòria coma
escriptor, sónmolt importants les
seves intervencions als mitjans,
perquè han contribuït a encoma-
nar la passió per la lectura”.

JORDI COCA
ESCRIPTOR

“Ha sigut un escriptor molt cohe-
rent, mai ha escrit per a la galeria,
i quan l’èxit li va arribar amb Pa
negre, va ser discret. Al darrere hi
ha una trajectòria important”.

Les reaccions

L’ADÉUAUNMESTRE

Com tots els autors de catego-
ria, Emili Teixidor va aconseguir
construir un món propi i fer-ne
partícips milers de lectors al llarg
de diverses dècades.Una breu llis-
ta dels trets distintius o dels mo-
tius recurrents de la novel·lística
deTeixidor hauria d’incloure: a) la
descripció del pas de la infantesa a
l’edat adulta, que sovint és expres-
sat ambunamescla xocant de sen-
sibilitat poètica i cruesa brutal; b)
el trauma de la Guerra Civil i les
conseqüències que va tenir la im-
plantació sense contemplacions
dels postulats del nacionalfalan-
gisme en un escenari –la Catalu-
nya rural de la plana de Vic– que
n’estava als antípodes per qüesti-
ons d’història, actitud, cultura i
llengua; c) el paper que jugaren en
la immediata postguerra els dife-
rents poders socials –l’Església,
els senyors, les forces de l’ordre–
i la divisió infranquejable entre el
bàndol dels vencedors i el bàndol
dels vençuts, i d) la difuminació
del sentit de la moral que sempre
va aparellada als règims totalita-
ris, els quals aconsegueixen cor-
rompre fins i tot les ànimes més
pures.

En qualsevol cas, i conscient
que els novel·listes nohandededi-
car-se a donar lliçons sinó quehan
d’expressar i recrear la complexi-
tat de la història i de la vida, l’Emi-
li Teixidor novel·lista té un fons
ètic, però sap que el seu deure és
explorar i explotar l’ambigüitat.
Per això la seva prosa és tan plena
de penombres. Per això, al llarg de
les seves pàgines, la bondat pot ser
tèrbola i la maldat pot presentar
escletxes de llum. I l’alè del mite
pot conviure amb el fang de la re-
alitat. I la memòria, per dolorosa
i inhòspita que sigui, sempre és
una llar.e

El compromís
amb lamemòria
ElTeixidor novel·lista té un fons ètic, però
sap que el seu deure és explotar l’ambigüitat

Emili Teixidor
amb Jaume
Cabré iMartí
Gironell
durant la diada
de Sant Jordi
del 2011,
en el dinar
organitzat per
Edicions 62.
PERE VIRGILI

Anàlisi

PERE ANTONI PONS
ESCRIPTOR I PERIODISTA

En comparació amb la se-
vaobra infantil i juvenil,
que consta d’una vinte-
na de títols, la narrativa
per a adults d’Emili

Teixidor és força escassa. Està for-
mada, únicament, per un recull de
contes (Sic trànsitGlòria Swanson,
de l’any 1979, el seu debut en
aquest terreny) i sis novel·les.

Potser aquesta relativa escasse-
tat s’explica perquè els llibres per
a adults no li devien resultar gai-
re fàcils de fer, a Teixidor. Qualse-
vol que hagi llegit Retrat d’un as-
sassí d’ocells (1988), Pa negre
(2003) o Els convidats (2010), per
citar només tres dels seus títols
més coneguts, pot fer-se una idea
de la implicació emocional i ètica
que deuhaver estat necessària per
gestar-los i donar-los forma. Tam-
poc no costa gaire intuir l’esforç
evocador que l’autor deuhaver ha-
gut de fer per recuperar, amb tan-
ta riquesa de matisos, amb tanta
vivor i tanta versemblança huma-
na, un món perdut des de fa tants
d’anys.

El gruix de la narrativa per a
adults d’Emili Teixidor té com a
origen i motor el compromís de
l’autor amb la memòria personal i
col·lectiva. I ja se sap que aquesta
mena de compromisos, si es pre-
nen seriosament (i Teixidor, es-
clar, se’ls hi prenia), requereixen
molt de coratge i, en conseqüèn-
cia, són esgotadors.

El punt de vista delsmés febles
demostraqueaquestesqüestionsen-
carasóndeplenaactualitatiquelali-
teraturaajudaaconstruirapocapoc
una memòria més matisada i com-
plexa d’aquells anys traumàtics.

Enunambientrural,peròsotmès
alhora a una forta industrialització,
Teixidor troba elmicrocosmos que
li permet reflectir totes les tensions
delseupaís.Vic,undelscentresneu-
ràlgicsdelaCatalunyainterior, té les
dimensions de les ciutats d’abans:
tothom coneix tothom, però preci-
sament per aquesta causa els con-
flictesperdurendurantgeneracions
i l’oblit no és cap opció. El contra-
punt a un arrelament incòmode
–perquènopermetl’amnèsia–elre-
presentaBarcelona. La granurbs és
un refugi de persones que no volen
mirarenrere.El franquismeaquíno
és una simple victòriamilitar, sinó

Anàlisi
SIMONA SKRABEC
CRÍTICA LITERÀRIA

“El món s’ha enfon-
sat com el pont, i
resnotornaràaser
com era”, escriu
Emili Teixidor en

una de les seves novel·les. Teixidor
pertany al grup no excessivament
abundant d’autors catalans que
s’handedicatd’unamanerasistemà-
tica a trencar el silenci sobre el pas-
sat recent. L’acceptació de les seves
obres tant entre els lectors comen-
tre la crítica –entre els seus èxits cal
anomenar simés noSic transit Glò-
ria Swanson (1979), El llibre de les
mosques (2000) i Pa negre (2003)–
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“Emili Teixidor ha sigut un referent, un nord, tant
per les històries que ha explicat com pel maneig que
ha fet de la llengua viva, la dels pares, la de la família.
Cap altre escriptor ha bastit un retrat tan ajustat de
lamisèriamoral, més que econòmica, que va suposar

la Guerra Civil i
la llarga post-
guerra. Mai va
escriure versos,
però la seva pro-
sa té unbatec po-
ètic,una fitamolt
difícil d’assolir
en narrativa”.

J.M. BENET I JORNET
DRAMATURG

“El 1980 Sic transit Glòria Swan-
son em va sorprendre perquè de-
mostrava que també se’n sortia
amb la literaturaper a adults i per-
què és un llibremolt atrevit”.

ANTONI PLADEVALL
ESCRIPTOR

ANTONI BASSAS
PERIODISTA

“Vacontinuar fentdepedagogcom
a prescriptor de literatura. No no-
més deixa la seva obra, sinó també
ungrupd’amicsqueens sentimor-
fes de la seva elegància”.

RAMON SOLSONA
ESCRIPTOR

“AmbEmili Teixidor ha tornat a
succeir un fet habitual en la lite-
ratura catalana: la trajectòria im-
portant d’un escriptor constant
s’ha reconegutmolt tard”.

Una ploma
de roure

ANDREU SOTORRA
ESCRIPTOR

És difícil que algunmestre d’escola
o professor d’institut dels últims
quarantaanysnohagi tingutentre
les principals lectures recomana-
desals seus joves lectorsalgunade

lesnovel·lesd’EmiliTeixidor.L’autor, arapo-
pular gràcies a l’èxit internacional de l’adap-
tació cinematogràfica dePa negre, és un dels
que amitjan dels anys 60 va pujar al carro pi-
oner per reprendre la normalització d’una li-
teraturarigorosa idequalitatencatalà, sense
deixar de ser formativa, i que ajudés a ser crí-
ticsels infants i jovesqueell tambéhavia trac-
tat de primeramà com a pedagog.

El primer contacte personal amb Emili
Teixidorelvaig tenir ja fa trentaanys,quanell
era jurat del premi de novel·la juvenil Joa-
quimRuyra i, encaraa la jadesaparegudaEdi-
torial Laia, comentàvem les galerades d’una
de les meves primeres novel·les que ell, en-
tre altresmembres, s’havia arriscat a premi-
ar. Des d’aleshores, la relació ha estat sovin-
tejada i sempre per qüestions professionals.

Generós i independent
Crític amb el sector, però també plenament
generós quan convenia; independent fins al
moll de l’os, però gregari per la causa; Emili
Teixidoreradelsque sóncapaçosd’agafarun
telèfon a cop calent per donar suport a allò
que li semblava que trepitjava els drets dels
autorso ladignitatde la literatura.EmiliTei-
xidor, quan escrivia, jugava tant amb la fan-
tasia divulgativa per als primers lectors com
amb l’aventura històrica per als lectors ado-
lescents. I sempreambunrerefonsdeconei-
xement erudit i unamirada periodística que
fusionava ambmestratge amb la força de la
paraula.

DeLa formigaPigaaL’ocell de foc, passant
perCor de roure i Soldat plantat, la seva sòli-
da obra per a infants i joves no té res a enve-
jara ladequalsevoldelsautorsdistingitsamb
unpremi internacionalAndersen,elNobelde
la literatura infantil i juvenil, que els fona-
ments que ens deixen autors comEmili Tei-
xidorhadeferqueundiasigui tambépossible
per a la literatura catalana.

Anàlisi

JAUME CELA
MESTRE

M’assabento de la
mort de l’Emili
Teixidor i en
aquest article
d’urgència re-

corro a la memòria més personal.
Faig ús d’aquesta facultat humana
que ens permet fer present el que
descansa a les golfes del nostre cer-
vell. Miro, per tant, de fer present
l’Emili Teixidor en aquestmoment
en què l’escola del nostre país està
sotmesa a pressions molt dures i
quan se’ns fa necessària la reflexió
de gent com ell.

El recordmés lluminós que con-
servo de l’Emili Teixidor prové de
l’època que amb el Juli Palou vam
publicarAmbveudemestre.Unepis-
tolari sobre l’experiència docent, el
nostreprimer llibresobreeducació.

L’EmiliTeixidoremva telefonar
perquè havia llegit el llibre i volia
comentar què li havia semblat. Jo
no el coneixia personalment. Era,
això sí, lector de la seva literatura,
tant de l’adreçada al públic adult
comde laquehaviaescrit peralpú-
blic infantil i juvenil, i sabiaqueera
mestre, que havia treballat a la co-

Emili Teixidor, mestre
marcadeVic iquehavia fundat l’es-
colaPatmos–desprésBetània/Pat-
mos–, una de les institucions edu-
catives de referència de la nostra
història.

Ben aviat vam connectar, potser
perquètotsdosvivíeml’oficid’edu-
car i la feinade ferdemestre amb la
passió necessària que s’ha de tenir
si volem d’algunamanera acompa-
nyar les noves generacions en el
descobriment delmón i que no ens
deixin a la primera cantonada.

Vamanifestar la sevaalegriaper-
quèdosmestresenactiuhaguéssim
escritun llibre sobreelmónde l’es-
cola i que lluitéssim perquè la veu
delsmestres tinguésun reconeixe-
ment en el debat educatiu. Vaig es-
coltar anècdotes que ell havia vis-
cut com a mestre, records d’una
professió que hem compartit i que
et deixa una petja inesborrable i
quedescobriesqueerencategories.
Cal recordar que hi ha un Teixidor
novel·lista; un Teixidor assagista,
sobretot de temes relacionats amb
la importànciade la lectura;unTei-
xidor present en els mitjans de co-
municació –premsa, ràdio i televi-
sió–, i un Teixidormestre que avui
evoco amb nostàlgia.

Demàhauremdededicarunaes-
tonaa lesescolesdelnostrepaísper
donar la notícia de la sevamort als
seus lectors i lectores, imolts recor-
daran L’ocell de foc o les aventures
de la formiga Piga, entre d’altres.

Avui tots somunamicamés po-
bres.e

Anàlisi

Tresmestres de la literatura juvenil: Teixidor, Carbó i Vallverdú. F.M.

un complex sistemade càstigs i pri-
vilegis que va aconseguirmantenir
l’immobilisme durant dècades.

Per a unpintor el reptemés gran
és el retrat d’un rostre infantil. Els
escriptors acostumen a fugir
d’aquesta dificultat. Els infants ra-
ra vegada es troben entre els prota-
gonistes,peròTeixidordeixaentrar
sempre els nens a la seva prosa, per
això els seus universos literaris són
explicats des del punt de vista dels
membresmés feblesd’unasocietat.

Teixidor visualitza així un món
soterrat i obscur i s’atreveix a ana-
litzar el lligam entre la repressió i
lacrueltat–però,al final,defensaun
homesencer, lliureenelpensament
i capaç d’escoltar els desigs del seu
cos–.Enlessevesnovel·leshi resso-
na larebel·liócontraundéutirà, ini-
ciada per Dostoievski. L’obscuran-
tisme–comunaherènciade l’esglé-
sia– és el pitjor enemic d’una acti-
tud realmentmoral.e
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“Vam tenir una amistat de molts anys. L’Emili Tei-
xidor, en Josep Vallverdú, en Sebastià Sorribas i jo
mateix vamserpioners enel campde la literatura in-
fantil i juvenil. Tots quatre ens vampresentar al pre-
mi Folch i Torres amb obres que han perdurat. Vam

sortir del no-res,
després demolts
any de silenci ar-
ran de la Guerra
Civil i la post-
guerra. Sabíem
quesemprepodí-
em comptar l’un
amb l’altre”.

FERRANMASCARELL
CONSELLERDE CULTURADE LA GENERALITAT

“Va ser un clàssic contemporani.
Escrivia per buscar el sentit de les
coses, per descobrir i oferir mons
nous i donar expressivitat als ele-
ments profunds de la vida”.

JOAQUIMCARBÓ
ESCRIPTOR

JOSEPMARIA ESPINÀS
ESCRIPTOR

“Va ser un escriptor excel·lent. A
vegades coincidíem al restaurant
Ca la Teresa de Sarrià. A vegades
havíem parlat. Era, amés, agrada-
ble. Quèmés es pot demanar?”

RICARDTORRENTS
MEMBREDE L’IEC I EXPRESIDENTDE LAU. VIC

“La seva obra i la seva vida,mar-
cades per la vocació literària i pe-
dagògica, són unamena de prodi-
gi: va assumir i transformar la du-
ríssima càrrega de la postguerra”.

Les reaccions

ARA

El 12 de febrer, deu dies
abans de ser investit
doctorhonoris causaper
la Universitat de Vic,
Emili Teixidor va tenir

una llarga conversa ambel director
de l’ARA, Carles Capdevila. L’es-
criptorosonencvaparlarsenseem-
butsdemestres,política, religió,do-
lor i futur.

La infància
La duresa dels anys
de la postguerra
“No es deia «T’estimo», als nanos
se’ls deia «Porta’t bé o et clavaré un
clatellot»perquèa lesescolesespe-
gava i hi havia càstigs físics, de cara
a laparet,oagenollats,oparar lamà
perquèet clavessinunagarrotadao
unabufetada.Eranormal, i a lesdo-
neselspegavenambaquellanatura-
litat.Si totaixòambl’educaciónoes
treu iesneteja,hiquedaunpòsit.Hi
ha un text de Gil de Biedma, em
sembla, que diu: «Qui digui que
aquells temps d’infància eren feli-
ços és perquè no ho va viure»”.

La història
La necessitat d’escriure
per no banalitzar el mal
“Sents opinions de gent i veus el
fons de fanatisme que encara hi ha
al país, és molt fort! Fa por la reac-
cióde ladreta. I tambéhihauname-
na de banalització del mal, com
quan es va enfonsar el creuer i un
italià va dir públicament: «Els ale-
manysquecallin,nosaltres tenimel
capità i vosaltres teniu l’Holo-
caust». Cal una constant memòria
històricaperno frivolitzar,peraixò
escrivimsobre laGuerraCivil.Que-
denmoltes coses pendents, mira el
judici a Garzón”.

La religió
Respectuós amb les persones,
crític amb la institució
“Sóc respectuós amb alguns cape-
llans admirables que he tingut la

Reportatge sort de conèixer, i passomolt de la
institució. Em sap greu quan algú,
com fa poc un bisbe, s’atreveix a
parlar de dones i d’homosexuals.
Són gent que teòricament no tenen
contacte amb el sexe i no en saben
res. Jono sé com les esglésies estan
plenes de dones encara. Això és el
quem’empipa, apartdelmalqueha
pogut fer, de les croades a les inqui-
sicions, la crema de llibres, els lli-
bresprohibits.Peròentreelsúltims
de labaula religiosao transcendent
hi ha gentmolt bona”.

El país
Més líders i menys polítics
conformistes
“Hi troboafaltargentques’ho jugui
tot. Hi ha una falta de líders. No és
cap crítica aArturMasperquèpen-
soquehofamoltbé,però la impres-
sióglobalésque lagentdefensamés
el càrrec, l’ofici o el sou que el país.

Mestre
“Sihede
promoure
la lectura
elsdicque
llegeixin i
siguinfeliços”

L’ADÉUAUNMESTRE

“Trobo a faltar gent que s’ho jugui tot”
El pensament d’Emili Teixidor a través de l’entrevista publicada a l’ARA el 12 de febrer

DOCTOR ‘HONORIS CAUSA’
Emili Teixidor a casa seva,
al barri de Sarrià, pocs dies
abans de ser honrat per la
Universitat de Vic. PERE TORDERA

“Desprésde lamort
segurque seremfeliços”
Durant l’entrevistaEmiliTeixidor
també va parlar de la malaltia i de
lamort. Fins i tot en va fer broma.
Va explicar que undia es va trobar
a l’hospital Joan de Segarra, que
duia bastó. “Vaig pensar: «Ostres,
Emili, el bastó és l’últimqueet fal-
ta»”, va dir Teixidor.

L’autordePanegrepensavapoc
en lamort, “elmínimpossible”, va
dir. “Saber què passa després de la
mort no em preocupa, segur que
seremfeliços encaraque sigui des-
cansant tranquil·lament d’una ve-
gada, sensemúsiques ni històries.
Ho trobo tan bé això del descans
etern... Per fi! I si no passa res, cap
problema. I si hi ha alguna cosa se-
ràmoltmillor!”

Mireul’entrevista
al‘AraTV

[...]EnlarelacióambEspanya,oens
plantem o pactem, però si no et
plantes el que has de fer és seduir”.

La lectura
Els trucs per encomanar la passió
pels llibres
“Quaneraprofessorhavianotatque
eramés eficaç anar amb tres llibres
a classe i dir: «Avui parlaremdedos
llibres...» Iemdeien:«No,enportes
tres!» I jo els deia que el tercer no
era per a ells perquè tenia una pro-
blemàticaX.Quanmarxavatothom
corria a mirar-lo i era el que en re-
alitat jo volia que llegissin.Hihaun
punt d’intimitat, de morbo, que és
intransferible.Sihedepromoure la
lectura els dic que llegeixin i siguin
feliços, i els que no ho vulguin fer
que els bombin! O com aquell que
preguntava: «Per a què serveix la
lectura?»I jo, empipat, li vaigdir: «I
tu per a què serveixes?»”.
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Grup 62 comparteix amb la família
i els lectors el dolor per la seva mort

Emili Teixidor
escriptor

El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Emili Teixidor Viladecàs
Creu de Sant Jordi

ESTER PUJOL
DIRECTORA EDITORIAL DEL GRUP 62

“Quanfeiabon temps, desdePasquaFlori-
da finsaprincipisde tardor,quanelbosc
canviava de color, vivíema les branques
dels arbres...”Així arrencaPanegre (Co-
lumna),l’obraméscelebradad’EmiliTei-

xidor, que vaig tenir el privilegi de publicar el 2003.Un
inici poderós, comho són les 400magnífiques pàgines
que segueixen.Recordaré sempre el dia que vaig endur-
me l’original a casa. El vaig llegir d’una passada: em va
atraparl’atmosfera,elspersonatges,unpaisatgequetam-
bééselmeu.Enacabat,llàgrimesalsulls.Vaigarribarl’en-
demà a l’editorial entusiasmada, convençuda que està-
vemdavantd’unclàssicmodern,comdespréss’hademos-
trat:milers de lectors, excel·lents crítiques, premis...

Panegrevaserelmomentàlgiddelafeliçtrajectòriade
l’Emili, un gran creador de lectors a través de la seva ce-
lebrada i llegidíssima obra per a nois i joves, a través de
lasevafeinadadedivulgadordellibresalaràdio,laprem-
sa i la televisió, a través de l’assaigLa lectura i la vida, en
què donava trucs i consells perquè professors imestres
incitessin els alumnes a llegir. I a través, esclar, del seu
universnovel·lísticperaadults,unriquíssimmónacavall
entre la ficció i lamemòria personal, centrat en la dura
postguerra a laCatalunya rural.

Escriure i convidar a llegir a l’Emili li sortia de dins
perquè era ellmateix un lector voraç i apassionat, i un
escriptor vocacional i inesgotable. Volia ser llegit i vo-
lia fer llegir. I sens dubte haurà estat un dels autors de
la literatura catalanamés llegit de les últimesdècades.
I un delsmés estimats.e

Un immens creador
de lectors

Opinió

llegir de la mateixamanera que no
és bo ni sa no fer gens d’esport, ni
quesiguiunahoretadiàriad’estirar
les cames, comrecomanenelsmet-
ges. Llegir, s’han adonat, serveix –a
més d’aprendre coses, divertir-se,
emocionar-se…– per estirar el cer-
vell, perquè el cap no es quedi atu-
rat, per tenir més idees i refrescar
les velles. Així com les ulleres allar-
guen la vista i les bicicletes i els cot-
xes allarguen els peus, els llibres
allarguen el cervell, la comprensió,
l’eloqüència, la intel·ligència… Per
això, al costat d’un sistema sanita-
ri general i generós–quearaperilla,
ai!– , les autoritats i mestres empe-
nyen un sistema de biblioteques i
lectures igualment general i gene-
rós: pel bé dels ciutadans i del país,
perquèelsistemadesalutenfortiria
el cosperòesdeixariael cervell, ino
podem oblidar-lo. Cada dia, l’hore-
ta d’estirar les cames i l’estoneta
d’estirar el cap. Sense esforç no es
guanya res.

[...] Jo no sóc gens pessimista, al
contrari! Si pensem que encara no
fagairesanys l’escolaritatobligatò-
ria i universal no arribava nimolt
menys fins als 16 anys comara, i si
comparem quants pobles tenien
una biblioteca amb la quantitat
que en tenim ara o, per exemple,
el nombre d’obres d’autors
d’aquíques’hanpublicataquests
dies, i pensem que fins fa poc la
quantitat de producció nostra
era gairebé simbòlica, testimo-
nial, ens animaremunamica.

Com triar un llibre
Peraixòcal insistirqueels lli-
bres s’han de saber triar,
s’han de saber disposar i, so-
bretot, s’han de saber llegir.
De la mateixa manera que
no tots els partits de futbol
són iguals,nototsels llibres
ens exigeixen elmateix. Hi
ha nivells de lectura, que
corresponen a les exigèn-
cies que les obres ens de-
manen per entrar amb
profit a les seves pàgines.

Elprimerpas,queésel
contacte amb els llibres,
és important.Els lectors
no poden basar-se en la
publicitat. Han de bus-
car fonts d’informació
fiables i confiar-hi. El
primer que demana el
públic és de què trac-
ta l’argument, i el pas
següent vequanes fi-
xa en com ho tracta,
la forma.Perarribar-
hi cal un cert esforç,
per això la poesia,
tan essencial i ne-

cessària, és el gènere
menys venut o llegit. El càlcul del
mínim esforç que cal per anar pro-
gressant del bestseller ordinari cap
a la gran literatura és una feina im-
portant a les escoles. I consti que
parlo de bestsellers ordinaris amb
tot el respecte. Són un primer pas
important per engrescar els lectors
i avesar-los a la disciplina de llegir.

Trucs per avesar-se a llegir n’hi
hamolts, i elsmillorssónelsqueco-
mencen a l’escola, on la guia d’un
bon professor facilita el camí i gra-
dua l’esforç. Per al gran públic po-
dem aconsellar: primer, que sàpiga
quin és el seu nivell lector; segon,
que tingui una persona de confian-
ça ambquipugui consultar els dub-
tes i problemes que sorgeixin; ter-
cer, que a més de la lectura d’allò
que li agrada, siguielquesigui i sen-
se manies, tingui un llibre d’un ni-
vellmésamunt,més literari , a lamà
i dediqui unsminuts cada dia a lle-
gir-ne un paràgraf o un parell de lí-
nies, si és poesia, per difícil que si-
gui, perquè com amínim aprendrà
paraules i expressions noves… I si
no vol fer aquest esforç i es queda
envescat en les aventures i els mis-
teris i erotismes i crims i detectius
del llibre que li agradi, doncs enda-
vant i fora. Algun dia ja se’n cansa-
rà –o no– i tastaràmenjarsmés ex-
celsos encara que només sigui per
provar-se ell mateix, si és capaç de
digerir-los.

Amb festa o sense, amb l’excusa
de Sant Jordi i del Sant Esforç, fem
cada dia una caminadeta saludable
per les pàgines d’un bon llibre.e

Les pistes de Teixidor per animar a llegir

EMILI TEIXIDOR
ARTICLE PUBLICAT A L’ARA EL
DIA DE SANT JORDI DEL 2012

La festa de Sant Jordi o el
DiadelLlibreensrecorda
que hi ha molts motius
per llegir.Elcontactedels
escriptorsambels lectors

és positiu encara que només sigui
perquè els que no llegeixen, no lle-
girien ni aquest article per convèn-
cer-los iperquèel tracte, laproximi-
tat, entre autors i públic –lector o
no– permet un diàleg en què tots
dos poden esgrimir les seves raons.

Sant Jordi, com a representant
de la cavallerositat medieval, sem-
pre va acompanyat del dragó, que
deusimbolitzar totselsmalscontra
els quals el sant lluita. Ara les auto-
ritats s’han adonat que els dragons
nollegeixen.Osigui,quenoésbono

Opinió

Els dragons no
llegeixen

Portada de
l’ARA del Sant

Jordi del 201
1,

ambTeixidor
en primer pla.

PERE TORDERA
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