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A reveure, Emili
ns ha deixat un dels nostres col·laboradors més in-
signes i brillants. Des de finals dels noranta, l’Emili

Teixidor, escriptor reconegut per la celebrada Pa negre i
pels seus llibres de literatura infantil, publicava quinze-
nalment a Presència. Era d’aquells col·laboradors agra-
ïts, que no fallen mai i que a l’hora d’enviar l’article
sempre tenia la paraula justa i cordial. Plantejava la sec-
ció Dies enrere com una sèrie de set o vuit càpsules on
desgranava les seves impressions de l’actualitat des
d’un punt de vista crític i alhora amable, amb un llen-
guatge planer i assequible, sense aixecar la veu però
sense callar-se’n cap. Era un analista dels fets quoti-
dians, i parlava dels bisbes i dels bancs, d’en Guardiola i
del cas Palau, del rei i de les pensions. Encara diumenge
passat vam poder llegir el seu darrer article, on acabava
parlant d’Hisenda amb la ironia que el caracteritzava:
«M’arriben avisos perquè en la declaració d’Hisenda
marqui amb un signe la casella destinada a Persones al
seu càrrec posant-hi que mantenim reis, governs, ban-
quers... i tota la pesca. És una idea.» Una de les seves
darreres bones idees. Teixidor va morir el dimarts 19 de
juny a causa d’un càncer que feia temps que l’assetjava.
La seva manera d’afrontar la malaltia em fa pensar
molt en la mort al juliol farà un any de l’escriptor Mi-
quel Pairolí, també col·laborador de Presència, que es
va acomiadar amb una serenor encoratjadora i sense
haver externalitzat en cap moment el seu immens do-
lor. L’Emili va poder gaudir en vida de diferents premis
i reconeixements, i encara al febrer el van investir doc-
tor honoris causa de la Universitat de Vic.

E

34 LLIBRES

William Faulkner
El gran narrador del sud dels
Estats Units va morir ara fa
cinquanta anys a la vora del
Mississipí.

06 DOSSIER

L’últim viatge
Què passa amb els nostres cotxes quan ja no els volem? Se’n pot
treure algun profit? S’han de desballestar obligatòriament? A
Catalunya cada any es donen de baixa uns 140.000 vehicles de
mitjana.

32 ART

Pots amb història
La Fundació Mascort de
Torroella de Montgrí exposa
una excepcional col·lecció de
ceràmica catalana.

14 ENTREVISTA

Stefan
Vanistendael
Hi ha persones que
demostren una gran
capacitat d’afrontar les
dificultats. No es
trenquen, se superen. Són
resilients. Vanistendael
n’és un expert.

24 PAÏSOS CATALANS

Els daus màgics
Lluís Carulla va treure al mercat fa
75 anys, en plena guerra, els
primers daus de caldo concentrat.

22 PAÏSOS CATALANS

Sobre rodes
Les Harley-Davidson tornaran a
fer seva la ciutat de Barcelona a
primers de juliol.
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