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Cultura i Espectacles
Adéu a un creador versàtil i compromès

“Rebels i anarquistes”, ai-
xí creia que havien de ser
els escriptors Emili Teixi-
dor i Viladecàs. Si més no,
així ho va afirmar en rebre
el premi Jaume Fuster de
l’Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana
(AELC) el 2011, excusant-
se de no pertànyer ni a
aquesta associació ni a cap
altra. I amb aquesta inde-
pendència va desenvolu-
par la seva trajectòria, no
sols com a escriptor, sinó
com a intel·lectual com-
promès, perquè no només
va conrear la narrativa,
l’assaig i l’articulisme, sen-
se anar gaire més lluny en
aquesta casa, als suple-
ments Presència i Cultura
d’El Punt Avui, sinó que
també va ser traductor,
guionista i pedagog. Un re-
corregut frondós, en defi-
nitiva, que es va veure
truncat ahir a Barcelona
per la mort, una mort que
es veia venir, malalt com
estava de càncer des de fe-
ia temps. Tenia 78 anys.

Igual que un altre gran
nom de les lletres catala-
nes del segle XX, Miquel
Martí i Pol, de qui va ser
gran amic d’infància, Emi-
li Teixidor va néixer el 22
de desembre del 1933 a
Roda de Ter, Osona, un
territori que, un cop i un
altre, va emergir sota for-
mes diverses a la seva obra
literària, a Retrat d’un as-
sassí d’ocells i Pa negre,
però també a Laura
Sants, una revisió de la no-
vel·la de Miquel Llor Lau-
ra a la ciutat dels Sants,
per citar-ne algunes.

Tot i que va estudiar
dret, filosofia i lletres (i
posteriorment periodis-
me i magisteri) de seguida
va afilar la ploma per po-

sar-se a escriure. Animat
per Andreu Dòria, funda-
dor de l’editorial La Gale-
ra, Teixidor va començar
la seva producció literària
conreant la narrativa in-
fantil i juvenil al costat de
Sebastià Sorribas i Joa-
quim Carbó. “El nostre
deure era posar remei al
fet que, fins i tot la fanta-
sia, l’havíem de comprar
fora”, va dir en una ocasió.
Així van néixer títols com
ara Les rates malaltes
(1967), premi Joaquim
Ruyra, Dídac, Berta i la
màquina de lligar boira
(1969) i L’ocell de foc
(1969). Posteriorment va
ampliar el ventall amb lite-
ratura per a adults amb el
recull Sic
trànsit
Glòria
Swan-
son
(1979),
que va
rebre el
premi
Crítica
Serra d’Or.
Malgrat
aquest pri-
mer èxit,
no va aban-
donar mai,
però, la lite-
ratura per a
infants i joves,
un gènere que va
enriquir amb fites com
ara L’amiga més amiga de

la Formiga Piga (1997),
un llibre que, com ell ma-
teix va dir, mostrava als
nanos “com es pot jugar
amb el llenguatge”. Amb
aquest títol, sens dubte un
dels seus èxits de vendes,
va rebre el Premio Nacio-
nal de Literatura Infantil y
Juvenil de las Letras Espa-
ñolas. De fet, com a peda-
gog, a banda d’exercir de
mestre, va cofundar l’es-
cola Betània-Patmos, que
va dirigir, i del patronat de
la qual era vocal.

La preocupació per
transmetre l’amor per la
lectura als més joves va
ocupar gran part de la seva
vida, i els darrers anys,
malgrat la malaltia, es va
dedicar a visitar escoles i
instituts per promoure la
lectura: era un pedagog
“impenitent”, que deien
alguns. Tot de temes sobre
els quals va reflexionar en
el seu darrer assaig, La lec-
tura i la vida (2007). La
dècada dels noranta tam-
bé va dirigir i presentar el
programa de llibres Mil
paraules, de TV3, sense
oblidar les intervencions
radiofòniques, que va re-
collir a En veu alta (1996).

La primera novel·la que
va publicar va ser Retrat
d’un assassí d’ocells

(1988), en què va submer-
gir-se en la seva infància
durant els anys difícils de
la postguerra i uns paisat-
ges que no abandonaria
per explorar els diversos
angles d’aquest “paradís
perdut” que, de paradís,
no en tenia res. Després
vindrien El primer amor
(1992), El llibre de les
mosques (1999), premi
Sant Jordi, i finalment
l’obra més celebrada per la
crítica, Pa negre (2003).
Amb aquesta novel·la va
rebre diversos guardons

–el Joan Crexells, el Lletra
d’Or, el Premi Nacional de
Literatura–, i va tenir una
doble empenta gràcies a
l’adaptació cinematogràfi-
ca d’Agustí Villaronga.
L’èxit internacional de la
pel·lícula n’ha promogut
cinc noves traduccions (al
gallec, el grec, l’holandès,
el polonès i el romanès), a
banda de la castellana, pu-
blicada per Seix Barral.

Tanquen la seva etapa
com a novel·lista Laura
Sants (2006) i Els convi-
dats (2010), un retorn a

uns paisatges íntims que li
agradava revisar per ob-
servar com s’havien anat
transformant no només
geogràficament, sinó tam-
bé “moralment”.

Entre els diversos reco-
neixements a la seva obra,
que en conjunt ha estat
traduïda al castellà, el
francès i l’italià, no hi fal-
ten la Creu de Sant Jordi
(1992), el premi Trajectò-
ria de la Setmana del Lli-
bre en català (2006) i la in-
vestidura el mes de febrer
passat com a doctor hono-
ris causa per la Universi-
tat de Vic. El més gran
reconeixement, sens dub-
te, li deuen els milers de
lectors que s’han iniciat
gràcies a ell, i que han con-
tinuat gaudint de la lectu-
ra amb les seves obres. ■

Mor l’escriptor, pedagog i periodista Emili Teixidor, que no només deixa títols
cabdals com ‘Pa negre’, sinó també una tasca ingent de promoció de la lectura
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