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eresa M. Rovira i Comes va morir
aquest dimarts, el dia de Santa
Tecla, just en aquella hora en què
el so de les gralles castelleres to-

cant matinades omple els carrers de fes-
ta: a les set. Era a punt de fer 96 anys i va
dedicar tota la seva vida a dignificar l’obra
i la figura del seu pare, A. Rovira i Virgili, a
mantenir la memòria de l’exili, a estudiar
la literatura infantil i juvenil i a preocu-
par-se per la qualitat de les biblioteques
com a temple de cultura i civilitat. No hi
deu haver hagut ningú amb tant d’amor
filial com la Teresa, de manera que tot allò
que enaltia el seu pare era el que més feliç
la feia. Així ho recordo quan una universi-
tat va adoptar el seu nom o bé quan, en un
dels pocs moments de respir civil a les Ba-
lears, Ciutat de Mallorca li va dedicar un
carrer. Va casar-se el 1946 a Andorra,
únic lloc on podia fer-ho en català, amb el
col·laborador del president Irla Felip Cal-
vet. Amb els pares va exiliar-se primer a
Tolosa i després a Montpeller, a la residèn-
cia d’intel·lectuals catalans que sempre
l’acompanyà amb afecte nostàlgic. En
tornar a Catalunya, s’establí amb els seus
a Perpinyà, on morí el pare, enterrat en
terra catalana, però a l’exili. La Teresa te-
nia una delicadesa en les formes que dela-
tava la influència de la millor cultura fran-
cesa. La politesse es feia present en els
mots, els gestos, els hàbits gastronòmics.
França mai no va deixar de ser, una mica,
casa seva, encara que no el seu país, com
per a tants catalans que van viure i patir

T
l’esquinç vital de l’exili. A casa seva els lli-
bres en francès hi sovintejaven i ella s’hi
despatxava amb fluïdesa, amb aquella fo-
nètica seva, tan i tan marcadament cata-
lana.

TENIA UNA APARENÇA DE FRAGILITAT i un
to de veu tan suau i modest que semblava
que s’hagués de trencar o apagar en qual-
sevol moment. Però rere l’aparença hi ha-
via una solidesa personal feta de convic-
cions robustes, posades a prova en els
dies d’infortuni personal i col·lectiu. Meti-
culosa fins a límits impensables, perfec-
cionista en extrem, detallista de la quoti-
dianitat, aplicava aquest capteniment
polint els seus textos o repassant un cop i
un altre qualsevol publicació seva o reedi-
ció del seu pare. Deixeble d’Alexandre Ga-
lí, Higini Anglès i el mestre Rubió, cone-
gué els noms més destacats de la cultura i
la política, per ser filla de qui era: Macià,
Companys, Fabra... Sovint recordava
com, en plena guerra, esmorzant al pati

dels tarongers –l’escola de bibliotecàries
era a la Casa dels Canonges– veia passar
Companys i els seus consellers que salu-
daven aquelles joves estudiants que, en
mots de J. Molas, “en moments difícils,
van salvar part del patrimoni de la cultura
catalana”.

CASA SEVA, A MUNTANER, 354, amb aquell
menjador i sala d’estar acollidors, d’una
elegància austera, van ser una llar per a la
cultura, el diàleg i la catalanitat. Si F. Cal-
vet era l’home de la cartera, de la qual po-
dia sortir el contingut més inesperat, ella
era la dona dels llibres i les carpetes, ma-
nuscrits i retalls de diaris, cartes i fotos es-
grogueïdes pel pas del temps. Era aquest
el paisatge que més estimava, amb la visió
idíl·lica de la platja tarragonina de l’Arra-
bassada, des del mític maset patern, de
sobretaules plàcides i irrepetibles. In-
compatible amb la mediocritat, blasmava
la indigència cultural dels qui, pel càrrec
que ocupen, no haurien de tenir-ne. In-
tel·ligent, culta, amable i un punt presu-
mida, tenia també un gran sentit de l’hu-
mor. Darrerament fluixejava físicament i
sordejava, però mantenia intacta la vivor
mental de sempre. Se n’ha anat un dels
darrers testimonis d’una generació que
va ser i del país que hauríem pogut ser,
sense tanta dissort col·lectiva. Se n’ha
anat una part de la nostra història, però
també de nosaltres mateixos. La vida no
és per a sempre, però sí que pot ser-ho el
record. En el cas de la Teresa, ho serà.
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l 2004, el director Morgan Spurlock va
fer un documental –Super Size Me–

en què, durant 30 dies, només va menjar
productes de la cadena McDonald’s, amb
uns resultats aparentment devastadors
pel que feia a la seva salut. Spurlock va
guanyar el premi del gran jurat al festival
Sundance i Super Size Me es va convertir
en el 18è documental més taquiller de la
història del cinema. A Catalunya, va fer
furor.

A mi també em va impressionar molt,
fins que el dissenyador de webs Nacho
Planas em va advertir fa poc que el que
s’hi explica no és del tot cert. El primer
que havia fet sonar l’alarma era el come-
diant i escriptor nord-americà Tom
Naughton, que va fer una anàlisi, caloria
per caloria, del règim macdonaldià de
Spurlock: les xifres d’aquest no quallaven,

atès que era impossible d’arribar a la xifra
de 5.000 calories per dia amb els àpats
que Spurlock deia que consumia diària-
ment a McDonald’s. El 2006, la universitat
sueca de Linköping va decidir fer un expe-
riment més rigorós, tot obligant set estu-
diants a menjar ni més ni menys que
6.000 calories per dia a McDonald’s.
Aquests conills d’índies acadèmics no van
detectar cap ni un dels símptomes (de-
pressió, problemes de fetge...) que Spur-
lock assegurava que havia patit.

Es veu, doncs, que cal anar amb comp-
te amb segons quins documentals, per
molt de moda que poguessin ser. (Fins i
tot al mític Searching for Sugarman, no tot
és el que sembla: el cantautor protagonis-
ta, aparentment oblidat arreu del món fora
de Sud-àfrica –segons el film– havia fet gi-
res d’èxit a Austràlia a partir dels anys 70 i
diversos cantants angloamericans ja ha-
vien versionat les seves cançons). Pel que
fa a Morgan Spurlock, el seu últim film
(This Is Us, 2013) és un documental sobre
els nois de One Direction, la música dels
quals és tan o menys apassionant com
una hamburguesa de McDonald’s; i va
dirigida a exactament el mateix públic.
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