
Maria Novell, recordada
Durant molts anys vaig ésser veí de Ma-
ria Novell. Vam estar molt en contacte 
en aquells temps difícils de la postguerra. 
Maria Novell, llavors en la plenitud de la 
seva vida, es dedicava a l’ensenyament 
en escoles privades. Les estones de lleure 
les compartia, a casa seva, amb la famí-
lia i alguns veïns que hi anàvem a xerrar, 
a escoltar la BBC o a jugar una partida 
d'escacs. En aquells moments jo no podia 
comprendre que Maria Novell vivia uns 
anys en blanc. Darrera la serenitat del 
seu tracte, tan amable, s’amagava una 
gran capacitat de treball i unes ganes de 
fer, d’ésser útil, que no tenia ocasió d’ex-
terioritzar.

Al començament d’aquesta dècada dels 
seixantes, ella prosseguia amb les seves 
classes i, de tant en tant, s’ocupava en 
algun treball d’investigació. Escrivia per 
a ella, perquè s’hi divertia, sense pensar a 
publicar. D’aquella època és la deliciosa 
vèrsió de Fecbra amb què l’ADB inaugurà 
la vida social d’òmnium Cultural al Pa-
lau Dalmases.

Quan se’ns acudí de demanar-li alguna 
cosa per a «Cavall Port», no s’ho va fer 
dir dues vegades, i pocs dies després ens 
oferia un treball sobre el teatre grec i l’es-
quema per a desenvolupar una sèrie de 
narracions relacionades amb la història 
del país. Des d’aquell moment, les seves 
col·laboracions a «Cavall Fort» es van fer 
imprescindibles: tothom considerava que 
llur qualitat sobresortia del nivell de la 
revista... En una mica més de tres anys 
n’ha publicades trenta, en les quals ha 
ofert una visió molt original de la nostra 
història a través de la gent senzilla, que 
ha hagut de viure un seguit d’epidèmies, 
l’humor canviant dels governants, el pas 
dels costums a lleis, l’exercici de les velles 
i les noves professions, i ben diversos as-
pectes de totes les branques de la cultura. 
Quan aquests treballs seran aplegats en 
un volum — i això té caràcter d’urgèn- 
Ma—, llur valor pedagògic i cívic pren-
dra encara més relleu: les virtuts i els 
defectes de tot un poble hi són analitzats 
duna manera objectiva i a l’abast de tot-
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Vaig coincidir amb Maria Novell a l’Es-
cola de Bibliotecàries. Ella va ingressar-hi 
quan jo feia el tercer i darrer curs (1932- 
1933). Val a dir que aleshores vaig tenir-hi 
ben poc contacte. Sabia, però, que era una 
alumna molt intel·ligent, molt bona com-
panya de les seves condeixebles de promo-
ció, però més aviat un xic introvertida. 
A l’Escola deixà un excel·lent record, com 
ho proven els fets d’haver ingressat amb 
el núm. 1 a la convocatòria del setem-
bre de 1932, d’ésser becària de la Genera-
litat de Catalunya, d’haver estat designada, 
per la Direcció Tècnica de les Biblioteques 
Populars, per a representar les Bibliote-
càries al Congrés que tingué lloc a Ma-
drid el 1935, i per- haver passat la revàlida, 
aquell mateix curs, amb el núm. 2.
Fou, però, a la Biblioteca de la Universitat 
de Barcelona, on vaig tenir l’ocasió i el 
goig de tractar-la assíduament. Jo hi ha-
via ingressat, posada pel Patronat de la 
Universitat Autònoma, com a bibliotecària 
«auxiliar tècnica», en acabar els meus es-
tudis. Ella hi entrà, amb el mateix con-
cepte, l’abril de 1936. Fou aleshores quan 
començà la nostra amistat, tan sols trunca-
da per la seva absència irreparable. Aquells 
anys de prova, d’esperances i de desen-
ganys, passats comunament dins la torre 
del rellotge de la Universitat, convertida 
en sala de catalogació de la Biblioteca, no 
els oblidaré mai. Allí parlàvem de tot i 
vaig poder adonar-me de la seva aguda 
intel·ligència, de les preocupacions per l’es-
devenidor del nostre país, que compartíem, 
de la seva dedicació pel treball d’equip 
que la feia una excel·lent companya, sem-
pre a punt per a donar-te l’ajut i el cop 
de mà quan calia, amb un aire de senzi-
llesa complaent i digna. Jo aleshores vaig 
començar a llegir-li els meus versos, i ella 
ens llegia algun capítol d’una novel·la 
que havia iniciat i que em sembla que 
no acabà mai. Eren unes pàgines lúcides 
sobre el món que ens voltava. Jo tot just

començava a publicar les meves poesies i 
no sabia que tenia al meu costat una ve-
terana que ja havia publicat a les revis-
tes «Sigronet», «El Noi Català», «La Dona 
Catalana», «Arts i Lletres», de Barcelona, 
i «Sol Ixent», de Cadaqués, els anys 1926- 
1928, és a dir, dels seus 12 a 14 anys! I és 
que Maria Novell era una noia que no do-
nava cap importància a l’obra ja feta, sinó 
a l’obra ingent que hi havia per fer a casa 
nostra. Aquest país que estimava d’una 
manera púdica, apassionada i total, preo-
cupada noblement per la seva problemà-
tica social sense resoldre.
Aquest amor a la seva terra, que en ella 
era un impuls incontenible i raonat alho-
ra, és el que la portà, crec jo, un cop 
acabada la seva Llicenciatura, l’any 1941, 
a dedicar-se a l’ensenyament, conscient 
del que això representava per al nostre 
poble aleshores en crisi. Amb la seva intel- 
ligència polifacètica, hauria pogut ésser 
una investigadora, una escriptora excel-
lent ja de bona hora, el que hagués volgut, 
però ella va triar el camí més obscur i di-
fícil, però el més eficaç : transmetre als 
altres, als qui havien de prendre un dia 
el relleu, els seus coneixements, i, sobretot, 
despertar en ells l’afany de la continuïtat, 
el delit de reprendre un camí que alesho-
res semblava inútil i perdut. Algun dia 
caldrà ocupar-se de l’obra que ha deixat 
escrita, que jo crec absolutament notable. 
Ara, però, m’ha semblat necessari de fer 
conèixer uns quants aspectes de la seva 
personalitat, com una llarga preparació 
del camí finalment emprès: la seva de-
dicació als nostres infants i adolescents, 
camí del qual la mort l’ha apartada quan 
tot just arribava a la més prometedora 
plenitud. Ella ens ha deixat, però ara ella 
espera de nosaltres que no deixem tots 
els seus, tots els nostres infants.

ROSA LEVERONI.
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