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El crític literari Joan Triadú ha recuperat un text autobiogràfic de la seva joventut

La classe
d’un mestre
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D
ietari íntim d’un
mestre adolescent
en temps difícils:
confessió, obstina-
ció, conflicte. El lli-

bre ens permet de conèixer l’i-
tinerari vital i d’autoformació
d’un jove que el 1938 iniciava
la seva carrera pedagògica a
Granollers: un lloc privi-
legiat on l’impuls de la
societat civil protagonit-
zava nombrosos projec-
tes culturals, i del qual ja
n’han deixat constància
alguns creadors (cal
mencionar l’opereta
Abans del silenci [Crònica de
la Unió Liberal de Granollers
1887-1936] del compositor
Salvador Brotons). El jove
Triadú començà alesho-
res un aprenentatge en
molts sentits: a la cons-
ciència d’un origen hu-
mil no lletrat, s’hi afegia
una obstinació fèrria per
accedir al coneixement. I
la gràcia del llibre és,
precisament, la de poder
assistir al naixement
d’una vocació, fortament
empeltada de dues devo-
cions paral·leles: ser per-
sona de cultura i ser ca-
talanista de soca-rel.

Època poc escriptura-
da del clima social del
període 1938-1940, la
memòria de Triadú per-
met d’aprofundir en els
vincles de la classe obre-
ra amb els moviments
revolucionaris, d’observar la
conservació de la llengua en la
gent menestral, d’intuir la im-
portància del teatre català en
la Barcelona del 1938 i els
films de l’època republicana, i
de lamentar després les sessi-
ons tristes del cinema franqui-
sta. Home d’un “catolicisme
britanitzat”, tal com el qualifi-
carà el seu biògraf Agustí Pons
a Joan Triadú, l’impuls obstinat
(1993), havia de lluitar amb
l’escepticisme patern contra
els capellans, i sentir ell mateix
una fe que no sempre era
compatible amb la imatge
d’una Església repressora.

LA FORMACIÓ D’UN MESTRE
El llibre ens ofereix en primer
lloc la història personal de la
formació d’un mestre pels
volts del 1938. Estrena, amb el
títol de la Generalitat a la but-
xaca, les seves primeres classes
a l’escola Ferrer i Guàrdia de
Granollers. Als baixos de l’es-
cola, el Sr. Rossell li prestarà
molts llibres de la col·lecció A
Tot Vent. De manera incansable
llegeix Balzac, Roig i Raventós,

Dickens, Stevenson, el que cau,
i si pot ser en català, mentre
dóna notícies dels familiars
que té al front, de les paves que
sobrevolen la ciutat, de la Ba-
talla de l’Ebre i de la política
internacional, per la qual se
sent ben aviat molt atret. Un
dels esdeveniments històrics
més frapants que ell mateix va
viure fou el bombardeig de
Granollers el 31 de maig del
1938. El trasbals d’aquells mo-
ments es veu reflectit en les
pàgines d’aquells dies. Quant a
la professionalització del jove
Triadú en la docència, és de
notar que l’ascendent de pe-
dagogs com ara Alexandre de
Galí i Martorell va resultar fo-
namental, afegit a una passió
declarada per la lectura des de
molt aviat, que el salvà de
concentrar-se únicament en
els corredors d’una salut pre-
cària.

Quins eren els llibres que
servien aleshores per a la for-
mació dels nens? Triadú ens
cita Selecta de lectures, d’Artur
Martorell, Teatre de la natura, de
Rovira i Virgili, Lliçons de llen-

guatge, d’Alexandre Galí, i Lli-
çons d’aritmètica, de Concepció
Vandellós. Si fer de mestre és
descobrir cada dia coses noves,
Triadú gaudeix de l’aventura
de la literatura juvenil, no com
a noi de 16 anys, sinó com a
formador d’altres nois, i així
ens fa a mans les seves reco-
manacions de lectura: Rack-
ham, Grimm, Kipling, Juan
Ramón Jiménez, Hémon, Gra-
zia Deledda...

I ELS CLÀSSICS CATALANS?
Molt realista, a l’hora d’ado-
nar-se de les seves limitacions
–havia après a l’escola els
clàssics castellans però no els
propis: “I el nostre què?, sóc un
analfabet de la meva pròpia
ànima. Tot ho he après fent de
mestre”–, encara que desco-
breix el seu gust crític amb les
bones traduccions catalanes de
les grans obres universals,
comprèn de seguida la neces-
sitat de viatjar algun dia a
l’estranger seduït per la lectu-
ra de les Hores angleses, de Fer-
ran Soldevila.

La finalització de la Guerra

Civil el 1939 descobreix una
etapa trista en la vida de l’as-
sagista i pedagog: s’acaben les
llibertats i les il·lusions de jo-
ventut en descobrir la davalla-
da del món universitari en el
franquisme; al mateix temps,
ha de lluitar contra una ma-
laltia soterrada, i esprémer els
cinc sentits per formar-se a
pesar dels aires dolents que
planen en la Barcelona del
temps. Per tant, les pàgines
que hi dedica són pàgines es-
crites en el silenci, que fan dic
a la desesperança, al temps que
la certifiquen. Probablement
aquesta escriptura interior és
la que fa sorgir el nucli de tota
l’activitat futura: amor a la
docència, amor a la literatura,
vocació de donar a la lletra un
caràcter públic, i això darrer
per dues raons que marquen el
caràcter del personatge: veritat
i sinceritat. Una vocació nas-
cuda de les lectures dels autors
del XVIII. Perquè el centre d’a-
questa prosa no és tant el jo
com la visió del jo cap enfora,
de la ploma que vol donar no-
tícia d’un temps, d’un país.

El tercer nucli pertany a les
experiències del 1940. Per a
l’estudiós de la història literà-
ria, es recullen aquí algunes
experiències interessants: a les
descripcions quasi pictòriques
del petit pis del carrer de les
Carolines, amb un fons fabril
de telers, hi ha les anades i
vingudes d’un jove universitari
que manté contactes amb al-
tres estudiants, després insig-
nes. D’aquestes relacions Tria-
dú en va aprendre moltes co-
ses. Una de les més destacables
és l’amistat de Palau i Fabre,
qui ja aleshores iniciava una
inquieta vida intel·lectual co-

ordinant, per exemple,
un homenatge poètic a
Maria Antònia Salvà. Els
passeigs d’ambdues per-
sonalitats parlant de Ri-
ba i de Carner, llegint
poemes en francès i
compartint anècdotes és
una de les parts més
atractives del llibre. Ja
trobem un Triadú deba-
tent, des d’un punt de
vista crític, el contingut
d’un número de la revis-
ta Destino, les valoracions
de la traducció del Peer
Gynt, i la necessitat de fer
avançar la cultura clan-
destinament.

El llibre flueix en una
prosa sintètica i precisa,
fruit de l’exigència d’un
escriptor que ha llançat
molts versos i que ha
anat prenent conscièn-
cia del grau de respon-
sabilitat de la paraula
escrita. I, si al Joan Tria-
dú assagista l’hem cone-
gut tots –Anthology of ca-
talan lyric poetry (Oxford,
1953), Llegir com viure
(1963), La novel·la catalana
de postguerra (1985), La

ciutat dels llibres (1999), i molts
d’altres–, el dietari ens permet
l’acostament a la figura del
mestre i del seu treball diari i
fugisser, del qual sovint no en
queda testimoniatge, i ens
aferma en la idea que la vo-
luntat divulgativa de l’autor
forma part de la seva persona-
litat.

Dues referències se m’acu-
den: la història d’una petita
mestra en un film xinès, i un
dels èxits editorials de l’any, la
novel·la de Toni Sala. Quins
punts de contacte hi ha? Blaise
Pascal, parlant de la finitud, en
els Pensaments, diu que l’home
és una canya, la cosa més feble
de la natura, però una canya
“pensant”: qualsevol cosa el
pot abatre, però, en la seva fi-
nitud és superior, perquè en-
devina que ha de morir, en-
front de l’univers que res no en
sap. Pascal conclou que tota la
nostra dignitat està en el pen-
sament. Pensament, coneixe-
ment i passió haurien de poder
anar junts encara en dies com
els nostres. Triadú ens en dóna
mostres.


