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Una noia de 18 anys de casa 
bona barcelonina de prin-
cipis del segle XX bàsica-

ment s’avorria. Tenia poca lliber-
tat. Les grans distraccions eren 
les festes de Carnaval a casa d’al-
guna amiga, la posada de llarg que 
incloïa portar monyo per primer 
cop (en lloc de trenes) i cosir-se el 
vestit, escadusseres i contingudes 
vetllades amb els veïns de l’edat, 
alguna excursió familiar de cap de 
setmana, la visita sorpresa d’un 
pretendent que no podia passar 
del replà de l’escala, les anades a 
missa a diferents esglésies, els ba-
tejos, el Nadal o altres festes reli-
gioses, la il·lusió de posar-se la 
mantellina, les classes de piano o 
d’idiomes (francès i anglès), anar 
a patinar al Turó Park, els banys 
solitaris d’estiu a Salou (a la plat-
ja pràcticament no hi havia nin-
gú) i les anodines estades al mas 
familiar a tocar de Montblanc.  

Aquest era, al-
menys, el lleure de 
Mercè Julià (1899-
1970), filla d’un fa-
bricant de lones 
per a espardenyes 
que vivia al carrer 
Muntaner de Bar-
celona, i pubilla del 
mas la Sabatera de 
Prenafeta, on es fe-
ia vi (encara se’n 
fa). La seva gran 
aventura va ser un 
viatge a Mallorca i 
Menorca als 17 
anys acompanyant 
un grup de viticul-
tors. El seu gran 
horitzó, el matri-
moni. Era la gran 
de quatre germa-
nes, orfes de mare 
des que ella tenia 6 anys. Als 17 
anys, la Mercè va començar a es-
criure un dietari, que es va allar-
gar, amb interrupcions, fins als 
23. Va aprofitar un antic quadern 
de comptes del segle XVIII, qua-
si per estrenar, trobat en un ama-
gatall dels temps dels carlins del 
casalot familiar.  

Aquest dietari perdut va ser 
comprat el 2016 a un llibreter de 
vell de Vic pel filòleg Pep Vila, que, 
juntament amb el també filòleg 
Enric Prat i la historiadora Rosa 
Maria Gil, l’ha editat sota el títol 
Entre Montblanc i Barcelona. Di-
etari d’una senyoreta de 1918 (Cos-
setània Ed.). Els ha calgut una fei-
na detectivesca per identificar-ne 
l’autora i situar-la en el seu entorn 
familiar i social. La recerca els va 
permetre localitzar un fill de la 
Mercè, Joan Fontanillas i Julià, de 
86 anys, que desconeixia l’exis-
tència del text (i que va morir el 

2017): ja us podeu imaginar quin 
xoc emocional va tenir. A través 
del Joan van poder accedir al fons 
d’imatges del seu pare i marit de la 
Mercè, Joan Fontanillas, fotògraf 
aficionat, un fons conservat a l’Ar-
xiu Nacional de Catalunya. I van 
poder reconstruir la vida de la 
protagonista. 

Com qualsevol adolescent, in-
segura de si mateixa, la Mercè te-
nia grans alts i baixos emocionals. 
Però els tenia des d’una interes-
sant consciència autocrítica. 
“Tinc prop de divuit anys, un cor 
desitjós d’esperances i temorós 
de perdre-les totes a la primera 
bufada de contratemps”, anota el 
segon dia. I quan fa 18 anys: “Qui-
na és la noia, la joveneta, que no 
desitja arribar als divuit anys? 
Sols en conec una, i aquesta soc jo 
[...] em fan por els divuit anys que 
porto a sobre, i més encara els que 
estan per venir”.  

i abonançada que ara sento. Sí, 
realment soc feliç, molt feliç...” 

Bona lectora, confessa que no 
l’atrauen “les converses banals” 
de les amigues ni el romanticis-
me convencional. Refusa molts 
pretendents perquè els troba 
poc o gens interessants i es quei-
xa de la seva condició femenina: 
“Sí, realment el ser dona és trist: 
mai pot dominar enlloc ni pren-
dre’s la pròpia defensa; sempre 
deu suportar les impertinències 
i les converses molestoses de 
qualque atrevit”.  

Com anota Enric Prat, el die-
tari de la Mercè és del mateix any 
que dues obres cabdals del ma-
teix gènere de la literatura cata-
lana, el primer Quadern gris de 
Josep Pla i el Diari 1918 de J.V. 
Foix. A diferència dels escrip-
tors, però, la Mercè escriu en el 
seu català força castellanitzat (la 
transcripció el respecta) i sembla 

poc interessada 
en la política, tret 
d’un esment a la 
Primera Guerra 
Mundial i a la 
qüestió catalana: 
“Nadal! Aquest 
any més que mai 
devem celebrar-
te i beneir-te, ja 
que has portat a 
la terra el més 
gran bé, la pau 
per què glatia fa 
quatre anys, i has 
acabat aquella 
lluita tremenda 
començada l’any 
catorze entre set-
ze nacions, que 
ha causat milers 
de dolors. Nadal, 
que tant has fet, 

bé serà bo invocar-te: ajuda a 
Catalunya, que vol la seva lliber-
tat, la seva autonomia. Ajuda-la 
en aquests instants suprems en 
què es decideix son pervindre. 
Nadal, cura’ns els cors, dona’ns 
l’esperança que fa triomfar” 
(23/12/1918). 

La Mercè es va acabar casant 
els 26 anys amb el Joan, que te-
nia inquietuds culturals (li es-
crivia poemes i feia fotos). Van 
fer un viatge de noces per Eu-
ropa: Ginebra, Interlaken, Ber-
na, Colònia... Vivien a la ronda 
Universitat. Però al cap de 
menys de 10 anys, el 1935, i ja 
amb quatre fills, va quedar ví-
dua a les portes de l’esclat de la 
Guerra Civil, i en una situació 
econòmica complicada. No ho 
va passar bé. Es va instal·lar en 
una torre d’Horta que havien 
comprat. I va tirar endavant la 
família. Va morir el 1970.!

EL NADAL DEL 1918 
AGRAÏA LA FI DE 
LA GRAN GUERRA 
I IMPLORAVA AJUT 
PER A LA LLIBERTAT 
DE CATALUNYA

Com es divertia 
(i com vivia el Nadal) 
una noia de fa 100 anys

FONS JOAN FONTANILLAS / ANC

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Al cap d’uns mesos diu que “la 
vida és una lluita contínua” i que 
el seu “cap és una confusió gros-
sa, un vaivé d’idees, que si les 
unes són inacceptables, encara 
més les altres”. Més endavant 
afegeix: “Si els divuit anys porten 
tonteria, jo puc afirmar que sem-
pre els he tingut”. O: “És real-
ment desconcertant la rapiditat 
amb què joies i penes es fan lloc 
en el nostre cor”. I encara: “Em 
sembla impossible com he pogut 
passar de l’estat d’avorriment i 
fàstic que va deixar-me l’última 
excursió a aquesta joia tranquil·la 

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Paraules que  
tu entendràs 
XXAVIER BOSCH / Columna 
496 pàgines i 21 !                1/20 
 
[ 2 ] Canto jo  
i la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !        2/32 
 
[ 3 ] Gina 
MARIA CLIMENT 
L’Altra 
184 pàgines i 17,90 !             4/9 
 
[ 4 ] La cara nord del cor 
DOLORES REDONDO  
Columna 
400 pàgines i 22 ! 3/11 
 
[ 5 ] Terra Alta 
JAVIER CERCAS 
Columna 
384 pàgines i 21,90 !            6/2

[ 1 ] Tota la veritat 
DIVERSOS AUTORS   
Ara Llibres 
346 pàgines i 19,90 !            1/8 
 
[ 2 ] El judici de la  
meva vida 
JORDI PINA  / Columna  
288 pàgines i 15,90 !          5/4 
 
[ 3 ] Minories que fan... 
DIVERSOS AUTORS 
Enciclopèdia Catalana 
184 pàgines i 10 !                   2/6 
 
[ 4 ] Des del banc  
dels acusats 
RAÜL ROMEVA I RUEDA / Ara Llibres 
168 pàgines i 16,50 !             6/9 
 
[ 5 ] On és l’Estel·la? 
TONI GALMÉS 
Comanegra 
28 pàgines i 16 !                    3/63

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes al mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Terra Alta 
JAVIER CERCAS 
Planeta 
384 pàgines i 21,90 !            1/6  
 
[ 2 ] La cara norte  
del corazón 
DOLORES REDONDO / Destino 
688 pàgines i 22,90 !          2/11 
 
[ 3 ] Lectura fácil 
CRISTINA MORALES 
Anagrama 
424 pàgines i 19,90 !          4/54  
 
[ 4 ] Sidi 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
376 pàgines i 20,90 !         3/13  
 
[ 5 ] Los errantes 
OLGA TOKARCZUK 
Anagrama 
400 pàgines i 20,90 !          -/8

[ 1 ] El director 
DAVID JIMÉNEZ 
Libros del K.O. 
328 pàgines i 18,90 !          -/37 
 
[ 2 ] La furia y los colores 
EL GRAN WYOMING 
Planeta 
352 pàgines i 19,90 !            3/4 
 
[ 3 ] Cocina día a día 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 
768 pàgines i 24,95 !            4/6 
 
[ 4 ] El encargo 
JAVIER MELERO 
Ariel 
350 pàgines i 18,90 !            1/3 
 
[ 5 ] Una España mejor 
MARIANO RAJOY 
Plaza & Janés 
384 pàgines i 21.90 !         10/2


