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Entrevista a Montse Barderi  L’escriptora i periodista sabadellenca es 
posa al davant de les celebracions del centenari del naixement de l’autora 
d’‘El testament de Praga’ o ‘Va ploure tot el dia’ per reivindicar-la

“La literatura de Teresa 
Pàmies et fa millor persona”
G. A.  •  @GuilleAltarriba  #AnyTeresaPàmies  #Literatura

La comissària de l’Any Teresa Pàmies, Montse Barderi, amb la seva gossa / ÓSCAR ESPINOSA

El centenari de la Colla de Saba-
dell no és l’única commemoració 
ofi cial d’aquest 2019 amb presèn-
cia local: la comissària encarrega-
da de l’Any Teresa Pàmies és l’es-
criptora i periodista sabadellenca 
Montse Barderi. 

L’Any Teresa Pàmies és una de 
les efemèrides incloses per la Ge-
neralitat com a commemoració 
de Govern d’aquest 2019. Està 
impulsat per la Institució de les 
Lletres Catalanes (ILC) del de-
partament de Cultura i compta 
amb la col·laboració estreta de la 
família de l’autora, en especial el 
també escriptor Sergi Pàmies.

Comencem pel principi: com 
va rebre que li truquessin per 
a aquest càrrec? Com que no és 
un càrrec al qual tu optes, va ser 
tota una sorpresa, com si m’ha-
gués tocat la loteria! Quan em va 
trucar el director de la ILC, Jo-
an-Elies Adell, em va semblar un 
honor i vaig dir que sí de seguida.

I es va posar en marxa. Sí, per-
què no et pensis que fa gaire que 
m’ho van dir! M’he posat al dia 
amb l’obra de Teresa Pàmies, i em 
prenc el comissariat com l’opor-
tunitat d’incloure tothom qui es 
vulgui afegir a la celebració. Vull 
que la gent es faci seva aquesta au-
tora, perquè ella sempre va voler 
estar molt a prop de les persones.

Quins objectius s’ha marcat 
com a comissària? Tenim un 
objectiu conjunt amb la ILC i la 
família de Pàmies, que és reivin-
dicar-la literàriament. És molt 
important considerar tant la cin-
quantena de llibres que va escriu-

re com el llegat literari que va dei-
xar, especialment pel fet que el 
seu fi ll –Sergi Pàmies– parla d’ella 
a molts relats, mantenint la me-
mòria viva. És una sort poder tre-
ballar amb ell, és una persona molt 
intel·ligent, molt justa i molt na-
tural.

Per on recomana començar a 
llegir l’obra de Teresa Pàmi-
es? Et dic tres títols: El testament 
de Praga, Va ploure tot el dia i Me-
mòria dels morts. Tots són molt ac-
cessibles, i a tots es percep la veu 
pròpia i tan característica de Pà-
mies. La seva literatura et dona 
molt: és dinàmica, pedagògica i 

–a més– estic convençuda que et 
fa ser més bona persona, perquè 
prové d’una persona amb princi-
pis molt ferms.

Vostè s’ha especialitzat a estu-
diar el paper de dones excepci-
onals, com encaixa Teresa Pà-
mies dins aquest marc? Ella va 
ser una feminista de pedra pica-
da, i ho demostren llibres com El 
maig de les dones o Mascles no mas-
clistes, en què refl exiona sobre les 
noves masculinitats. Els seus es-
crits en aquesta línia tenen molta 
vigència, i sense dubte el feminis-
me és un dels eixos del comissari-
at de l’Any Teresa Pàmies.

Acte institucional 
central
(Sense data)
L’acte inclourà un espec-
tacle teatral creat per a 
l’ocasió a partir de l’obra 
Testament a Praga, di-
rigit per Jordi Bosch, que 
també el protagonitzarà 
juntament amb Emma 
Vilarasau.

Ruta literària Teresa 
Pàmies per Balaguer
29 de setembre, 
Balaguer
A més de conèixer els 
aspectes biogràfics, 
conviden a descobrir els 
indrets que van inspirar 
l’obra de Pàmies.

Simposi ‘Teresa Pàmies, 
política, memòria i lite-
ratura’
8 d’octubre, Institut 
d’Estudis Catalans
Montserrat Bacardí i 
Francesc Foguet analit-
zaran l’extensa crònica 
del seu temps que va 
confegir Pàmies.

Reedicions de Pàmies 
previstes per al 2019:
Matins de l’Aran, Tushita 

Gent del meu exili, Em-
púries

Memòria dels morts, 
Empúries

Amor clandestí, La 
butxaca

Algunes activitats des-
tacades previstes per a 
l’Any Teresa Pàmies:

Agenda

La commemoració 
del centenari del 
naixement de Teresa 
Pàmies no té a hores 
d’ara un programa 
tancat, i els seus im-
pulsors fan una crida 
per demanar la par-
ticipació de tothom 
qui vulgui afegir-s’hi


