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ada dia, quan entra i
surt de casa seva, és
molt probable que, per
una simple qüestió

geogràfica, l’Emili Teixidor pas-
si per davant de casa meva. So-
vint, doncs, ens trobem al car-
rer, a peu dret, o anem a dinar a
algun dels restaurants low cost
–abans en deien fondes– que
proliferen pel barri. Quan ho
fem expliquem xafarderies i cri-
tiquem el govern, que és així
com solen comportar-se els ciu-
tadans en aquestes ocasions.
D’altra banda, quants anys fa
que conec l’Emili? Potser des
del 1970, o abans, quan em vaig
embarcar en l’aventura de la re-
vista Oriflama de la qual ell
n’era –diguem-ho així– soci fun-
dador. I, després, hem compar-
tit editorials –en el cas de Laia–;
col·laboracions periodístiques
–a l’Avui, a Catalunya Ràdio–; i
gosaria dir que també hem com-
partit complicitats, admirativa
per part meva, en relació amb
una certa manera d’entendre
Catalunya, la societat i el món.

Arribats a aquest punt, i re-
coneixent que tot el que he es-
crit fins ara és veritat he de con-
fessar que, en realitat, a l’Emili
Teixidor no el conec gaire per
no dir gens. El tema, em sem-
bla, no té res de personal. A l’in-
revés: penso que es tracta d’un

dels trets constitutius, potser el
més singular, de la personalitat
literària de Teixidor. Aturem-
nos, per exemple, a Pa negre.
És realment una novel·la sobre
els primers anys de la postguer-
ra a la plana de Vic? Ell, i els pu-
blicistes de l’obra, així ho han
venut; i molts crítics, i molts
dels seus lectors, així ho han en-
tès. I sí, en una primera instàn-
cia Pa negre és una novel·la so-
bre els primers anys de la post-

C
Emili Teixidor rebrà avui el
títol de doctor ‘honoris causa’
en un acte que tindrà lloc a la
Universitat de Vic

guerra a la plana de Vic. Però
aquest només és el marc geo-
gràfic, i històric, on l’Emili situa
la història que de veritat ens vol
explicar. I aquesta història té
dos punts autònoms però con-
nectats. D’una banda, és una
novel·la iniciàtica, d’iniciació a
la vida en la qual l’Andreu, l’ado-

lescent protagonista, desco-
breix el seu cos, la seva ànima, i
tots els abismes que aquest des-
cobriment comporta. D’altra
banda, és una novel·la sobre els
efectes devastadors, i inextirpa-
bles, de la vivència de la corrup-
ció. El franquisme, per als histo-
riadors, podrà ser un règim o
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una superestructura. Per a l’An-
dreu, que no té res –en un sen-
tit real– i que vol sobreviure, el
franquisme és un camí de cor-
rupció per al qual inequívoca-
ment ha de passar. Segura-
ment, dins del sistema hitlerià
van sobreviure alguns periodis-
tes demòcrates, però no per ai-

xò aquell règim va deixar de ser
ontològicament nazi. Tots vam
quedar empastifats de franquis-
me, i aquesta és la mirada au-
tènticament desesperada de la
novel·la. Així, doncs, en què
quedem? Pa negre és una no-
vel·la d’amor o és una novel·la
d’odi cap al territori infantil de

l’escriptor? I aquest odi és pura-
ment extern? O la negació de
les arrels familiars és un preu
massa alt que l’adolescent ar-
rossegarà com una penitència
catòlica tota la vida? Som res-
ponsables dels monstres que
nosaltres mateixos ens veiem
en l’obligació de fabricar?

Finalment, però, aquest pai-
satge de la infància i l’adoles-
cència és potser l’única cosa que
ens queda. No vull dir que, per
la part de fora, hàgim de renun-
ciar a les ideologies, o a la feina
ben feta, o la pedagogia –en el
cas de l’Emili–. Em refereixo al
nostre paisatge interior, aquell
que a poc a poc anem desco-
brint, i que és allà on la literatu-
ra pot arribar a resultar impres-
cindible. Ell, l’Emili Teixidor, ho
explica així: “Ara, diria que lle-
geixo i escric per seleccionar i

acumular una antologia perso-
nal d’imatges tretes de llibres,
vivències, personatges, esce-
nes, frases, paraules... que d’al-
guna manera exerceixen un po-
der de fascinació i tenen un sig-
nificat especial per a nosaltres
[...]. Sí que crec en una col·lec-
ció d’imatges essencials que
anem recollint al llarg del viure,
de fragments de ficció seleccio-
nats i conservats amorosament
a la nostra biblioteca interior.”

A l’Emili no li agradaria que
acabés aquest article amb una
d’aquelles frases agraïdes que
els periodistes experimentats
saben posar a manera de pinyol.
Ho trobaria fàcil. Però no em sé
estar de dir que allò que hi ha de
més atractiu en els seus llibres
és aquesta capacitat d’interpel-
lar-nos sobre la nostra bibliote-
ca interior. La tenim? I en quin
estat de conservació? O és que
preferim no obrir alguns dels lli-
bres que conté? ❋

d’Emili
Teixidor

Avui, a Vic, l’escriptor Emili Teixidor serà investit del títol
de doctor honoris causa. Serà la segona vegada que la Uni-
versitat de Vic atorga aquesta distinció, atès que el 2002
ja havia promogut, juntament amb la resta d’universitats
catalanes, la investidura del pare Miquel Batllori. Aquesta,
però, serà la primera ocasió en què ho farà en solitari. La
proposta de reconèixer així l’aportació literària i educativa
d’Emili Teixidor ha sorgit de la Facultat d’Educació, Tra-
ducció i Ciències Humanes. L’acord del Consell de Direc-
ció de la Universitat de Vic fonamenta la decisió en el valor
de la producció literària del doctorand, que l’ha consagrat
com un dels escriptors més reconeguts de la llengua cata-
lana i un dels clàssics moderns de la nostra literatura.
També remarca el fet que moltes de les seves obres evo-
quen escenaris de la comarca d’Osona, la majoria situats
en el triangle comprès entre Vic, Folgueroles i Roda de
Ter, la vila natal de Teixidor, un territori ric de contrastos,
on conflueixen la ruralia pagesa, les fàbriques del Ter i la
boscúria de les Guilleries.

En el marc de la cerimònia d’investidura, els mèrits acu-
mulats per Teixidor en els camps de l’educació, la literatu-
ra de creació, l’assaig, el periodisme i la traducció seran
glossats i valorats en la Laudatio de rigor, que anirà a càr-
rec de Ricard Torrents, fundador i primer rector de la Uni-
versitat de Vic, que, a les seves demostrades capacitats
intel·lectuals, afegeix en aquesta avinentesa la inestima-
ble condició de ser company de generació, de paisatge i de
lluites de l’homenatjat.

És una evidència que quan una institució honora una
persona és perquè, en la seva figura i la seva obra, hi troba
una sintonia, un exemple o una complicitat profunda. La
vinculació d’Emili Teixidor a la Universitat de Vic ve de llu-
ny i es concreta en un seguit de col·laboracions acadèmi-
ques. Però, més enllà d’aquesta relació factual, existeix un
vincle substancial, que podríem anomenar de paral·lelis-
me i d’exemplaritat. I és que alguns dels principis fona-
mentals que han orientat l’actuació de Teixidor també
han servit de guiatge a la institució. En primer lloc, s’ha
d’esmentar la voluntat d’arrelament i projecció: arrela-
ment a una llengua, a un poble, a una història, a un entorn
territorial, que és la base sòlida que permet la projecció in-
ternacional, com ha evidenciat fa poc l’adaptació cinema-
togràfica de Pa negre. Un segon principi compartit entre la
institució i l’homenatjat és la voluntat de conciliar cultura
de base i alta cultura, didàctica i creació, divulgació i ex-
cel·lència. Emili Teixidor és un dels intel·lectuals que amb
més lucidesa han entès que, si un país vol desenvolupar i
consolidar una literatura de gran volada, ha de crear una
àmplia base de públic lector, el qual ha de ser format per
l’escola; un públic que, en l’etapa infantil i juvenil, ha de
disposar d’obres adequades.

Per més que, en aquests temps de confusió, alguns
s’esforcin a fer-los incompatibles, els conceptes d’arrela-
ment i de projecció, de divulgació i d’excel·lència, són ne-
cessàriament complementaris. La figura i l’obra d’Emili
Teixidor en són una prova inqüestionable. I és, sobretot,
en agraïment i paga per aquesta lliçó, que la Universitat de
Vic ha decidit d’atorgar-li el títol acadèmic més alt.

Un nou doctor
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