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A la memòria d’una persona que va dedicar la vida als llibres infantils

L’empenta d’Aurora
Díaz-Plaja

E
J o a q u i m C a r b ó

l Congrés de Cultura
Catalana (1975-1977)
va posar en contacte
nombrosos professio-
nals de camps ben di-
versos que fins a aquell

moment havien fet la resistència cul-
tural pel seu compte. Un dels àmbits
més modestos, però extraordinària-
ment actiu, va ser el del llibre infantil,
que reunia amb regularitat i de manera
ben informal, sense cap mena de jerar-
quia, els escriptors, il·lustradors, edi-
tors, bibliotecàries, llibreters, crítics i
fins i tot alguns mestres. Tots plegats
sentíem la necessitat d’establir una re-
lació que servís per impulsar un sector
incipient, que, més endavant, s’havia de
convertir en un dels motors del món
del llibre actual. Un sector que fa poc
soroll però que edita i, sobretot, reedita
sense parar. D’aquells contactes van
néixer, també, un seguit d’exposicions,
seminaris, la creació del Consell Català
del Llibre per a Infants, la revista Faristol
i els congressos de la Seu d’Urgell i de
Vilafranca.

A part, aquelles reunions van servir,
també, per lligar moltes amistats, que
van portar a moltes col·laboracions. Les
reunions, després de les converses di-
guem-ne serioses, continuaven al vol-
tant de les taules d’algun bar, sempre
amb papers, revistes i llibres per llegir,
criticar i recomanar.

El deganat d’aquell àmbit, sense títol
oficial, naturalment, corresponia a Au-
rora Díaz-Plaja, que ara mateix ens
acaba de deixar. Era una qüestió d’edat,
no pas de seny, perquè, malgrat ser la
més gran de tots plegats, no per això
era menys enjogassada que la majoria,
tal com correspon a qui ha de dedicar la

seva feina als infants. I no pas la més
rigorosa sinó la més entusiasta, que
s’agafava a qualsevol iniciativa.

És evident que tenia més experiència
que tots plegats, perquè ja havia exer-
cit de bibliotecària abans de la Guerra
Civil. La seva passió: llibres i bibliote-
ques! L’any 1969 va guanyar el premi
Antoni Balmanya amb La biblioteca a
l’escola, que va publicar Nova Terra amb
un pròleg en què Marta Mata escrivia:
“Aquest llibre d’Aurora Díaz-Plaja posa
al servei de les escoles tots els conei-
xements de biblioteconomia d’una
deixebla del Dr. Rubió, que ha treballat
molts anys en biblioteca infantil. Els hi
posa justament amb tota una experi-
ència de tracte amb els nens i de lec-
tura de llibres infantils”. Durant molts
anys, l’Aurora va procurar que no
quedés sense comentari qualsevol dels
llibres infantils que ho mereixia, i que
ni un sol dels que es publicaven en
català quedés sense consignar a les
llistes bibliogràfiques de Serra d’Or.

A part de les guies de lectura que va
iniciar a l’Escola de Bibliotecàries i
que va continuar publicant a Cavall
Fort, i només a tall d’exemple, perquè
seria absurd repetir alguns dels molts
títols d’obres originals i traduccions
que ja va consignar aquí mateix la
redacció l’endemà de la seva mort
(9-12-2003), m’agradaria esmentar les
auques i La ruta del sol, un llibre que
ella estimava molt i que mai no va
comprendre per què no es tornava a
editar. La seva dèria pel llibre infantil
feia que oferís la seva col·laboració a
tota mena de publicacions, i això la va
portar a escriure comentaris, també, a
l’AVUI, El Ciervo, Primeras Noticias, El Món,
a la televisió, i a divulgar els nostres

llibres en tota mena de fòrums.
En el terreny personal, cada any, per

Corpus, ens aplegava a berenar al jardí
romàntic de la seva casa dels Penitents,
on l’Aurora feia ballar una pilota de
ping-pong en el brollador cobert de
molsa en paral·lel a l’Ou com Balla que
en aquella diada es pot admirar encara
a la catedral.

Han passat molts anys de tot això,
però el record es manté inalterable. I
l’Aurora va estar al peu del canó men-
tre les forces, que no sé d’on les treia,
li ho van permetre. Una paràlisi antiga
li havia deixat una part del cos a pre-
cari, però ella mai no va renunciar a
fer el mateix, o més, que qualsevol al-
tre que no tingués aquest handicap.
Algú de la seva família, ens explicava
ella, rient, molt divertida, li havia dit
que era d’agrair que la seva vitalitat
tingués aquest fre, perquè aquell cos,
en plenitud, hauria estat un remolí
sense aturador.

Recordo que una primavera, a finals

dels setanta, havíem organitzat una
exposició de llibre infantil en una bi-
blioteca de la ronda de Sant Antoni. El
dia que s’havia de desparar, els il·lus-
tradors que l’havien instal·lat van des-

aparèixer, via Bolonya, perquè
havien de participar a la Fira
del Llibre Infantil que s’hi ce-
lebra cada any, de manera que
ens vam trobar ella i jo guar-
dant els llibres en unes maletes
i desmuntant els prestatges
que algú ens havia deixat. Allò
que, abans de posar-nos-hi, em
semblava un castell que no era
al meu abast, es va resoldre
quan ella es va arromangar i
em va encomanar la seva em-
penta. I ens en vam sortir. I
tant!

Penso, encara, en la seva
participació en el Congrés de la
Seu d’Urgell, quan el seu cos
molt envellit es movia ja amb
molta dificultat i, de nit, tra-
vessava lentament el passadís
de l’incòmode internat que ens
acollia. Però que, de dia, a les
sessions, sempre en tenia una
per explicar, una experiència
per recordar, una iniciativa per
engrescar.

Impulsiva, entusiasta, no te-
nia un no per a ningú que li demanés
qualsevol col·laboració que tingués a
veure amb els llibres, sobretot si eren
per a infants. Al cap d’un temps d’ha-
ver-se jubilat, es va instal·lar en un ho-
tel de la costa, a tocar d’Arenys de Mar,
el Titus –ja desaparegut–, on va col-
locar la seva biblioteca particular, els
llibres que havia aplegat al llarg de
tota la vida, que va posar al servei dels
hostes que hi desfilaven durant tot
l’any. Alguns amics també hi anàvem
de tant en tant a fer una paella després
de banyar-nos a la piscina. Però l’hotel
va tancar i els llibres van quedar a
l’interior. No sé com s’ho va fer, però
va aconseguir treure’ls i oferir-los a la
Universitat Catalana d’Estiu, on havia
portat la seva il·lusió pel llibre infantil,
de la mateixa manera que ho havia fet
a Munic i, sobretot, a Salamanca.

Aurora Díaz-Plaja: noranta anys
d’activitat incessant. Et trobarem a
faltar!

■ Joaquim Carbó. Escriptor

DES DE L’EMOCIÓ

El vot de l’exigència
C a r m e n A l c a l d e

H
em de començar aquesta etapa
d’un govern dels Ciutadans
pel Canvi amb la maduresa de
noves maneres de lleialtat in-

excusables. I em sento amb la responsa-
bilitat ineludible de rebutjar, precisa-
ment en aquestes pàgines del diari que
m’acull (i precisament perquè ja no seré
sospitosa de topinada, ja que, a partir del
pròxim dia 15 l’AVUI haurà deixat de ser
el portaveu del govern de Pujol); rebut-
jar, repeteixo, tots i cadascun dels co-
mentaris alegres sobre l’incert avenir
d’aquesta premsa catalana i catalanista
que va sorgir en els greus moments
d’autèntica competència deslleial de
l’altra premsa centralista. Rebutjar amb

contundència i inflexibilitat els típics
maniàtics que, quan creuen haver gua-
nyat, s’acarnissen amb els perdedors. No
és ètic, professionalment parlant, dir el
que diu El Triangle del 8 de desembre
sobre l’AVUI: “Les darreres setmanes, la
coincidència de missatges de tots dos
diaris (l’altre és La Vanguardia) ha estat
prodigiosa... una bateria d’articulistes...
han proclamat matxaconament que el
poble només entendrà un pacte entre els
«dos guanyadors»” (CiU i ERC, no cal
dir-ho). Jo, que escric en aquest diari, he
de manifestar lleialment la meva sor-
presa professional i fins i tot política,
perquè, després de més de 40 anys d’o-
fici, mai se m’ha ofert una columna tan

lliure, mai he escrit amb tanta llibertat,
mai he patit la més mínima coacció ni
tan sols aquella soterrada advertència,
una mica paternalista, del compte amb
el que dius, no et passis.

Hem de començar amb la imprescin-
dible lleialtat. No ha de quedar ni un
indici de venjança entre tots nosaltres
perquè això sí que confirmaria, nova-
ment, el nostre destí històric del mani-
queisme anihilador. Perquè se sap que
en una partida de pòquer sempre és més
mesquí qui guanya que qui perd. Amics
tripartits, ocupin-se, d’una vegada per
totes, amb urgència, de les demandes
del poble sobirà. Una dona maltractada,
un vot. Un indigent, un vot. Un boig al

manicomi, un vot. Un malalt de càncer
i de quimioteràpia, un vot. Una anciana
de residència terminal, un vot. Un dis-
capacitat, un vot. La víctima multiplica-
da del “torni demà”, un vot. L’okupa,
un vot. Aquest ignorat ésser de la sida,
un vot. El jubilat que no és lliure de la
seva vida, un vot. Perquè tots aquests i
aquestes malaventurats no poden
creure en la versió bíblica de les ben-
aurances. Ja només els queda creure en
vosaltres. I us han votat fins i tot en
cadira de rodes. Jo, el meu vot, que us
he votat. I amb el meu dret us emplaço
al canvi revolucionari, de baix a dalt.
Amic Saura tripartit, tu que has estat
l’únic que t’has mostrat sensible, en el
teu programa, a la immediata atenció
social dels nostres conciutadans, espe-
ro, de debò, amb fe i urgència, la fide-
litat als teus principis, que són els
meus, idèntics, als qui t’han votat.
Potser, en aquests temps de pocaver-
gonyes, es necessita un gran senyor.
Per tu, el vot de l’exigència inconfor-
mista, dels ofegats, dels supervivents
en una societat que els ha desclassat i
fet baixar del tren de l’abundor. En el
fons, volia escriure’t aquesta carta.

■ Carmen Alcalde. Periodista i escriptora


