
AURORA DÍAZ-PLAJA

(1913-2003)

“Llegir per fer llegir”, aquesta frase que Aurora Díaz-Plaja repetia hauria estat un lema
apte per a descriure l’activitat, resum de moltes activitats, d’aquesta lluitadora per la bibliote-
ca i per la lectura, sobretot dels infants.

Personatge ple d’empenta i d’originalitat, és de ben jove que es decideix per la tasca de
bibliotecària, no sense haver-se interessat per d’altres quefers. Filla d’un militar, passà els
primers anys, des de 1913 a 1919, als pavellons d’oficials de les casernes d’Infanteria del
Parc, a Barcelona. Es va acostumar de petita a superar una certa deficiència de la mà dreta, i
ho va aconseguir sense cap mena de complex. De molt gran, i amb greus impediments tam-
bé de mobilitat, conservava la mateixa pugnaç curiositat pel món de la cultura que mostrà de
ben petita.

La professió del pare, subjecta a trasllats, la fa viure en llocs variats: Girona, Lleida, Me-
lilla, altre cop Girona, i encara per segona volta Lleida, i en conseqüència assistir a escoles di-
verses. Durant un temps el seu temperament impulsiu li fa acariciar la idea de ser militar, pro-
fessió vetada aleshores a les dones. En aquesta època infantil ja destaca a l’escola per les
redaccions i el dibuix.

El retorn definitiu a Barcelona té lloc el 1927, i Aurora descobreix a l’Institut de la Dona
que Treballa una gran biblioteca: aquell encontre serà un enamorament. Dos anys més tard,
decidida ja la carrera, ingressa a l’Escola de Bibliotecàries de la Diputació, poc després pas-
sada a la Generalitat: Aurora hi estudia a fons, i esdevé una destacada deixeble de l’eminent
director Jordi Rubió i Balaguer.

Les diverses biblioteques on exerceix no la satisfan, perquè ella defensa, en lloc preemi-
nent, el servei de préstec, cercant una biblioteca més activa que les sales de lectura en què aca-
baven totes. Després d’una etapa a Mallorca, fa les oposicions de la Generalitat i obté la pri-
mera plaça: Canet de Mar. Allí posa en pràctica la seva teoria de Biblioteca oberta i punt de
referència cultural i comença les que seran tota la seva vida la nina dels seus ulls, les “Guies
temàtiques”, que li vam veure confegir en mil camps diversos: obres dutes al cinema, llibres
sobre guerra, llistat de novel.les sobre orfes, sobre animals, revistes d’interès juvenil, etc. En
plena guerra civil és mobilitzada i ho aprofita per viatjar en Bibliobús, al servei del front, als
ferits dels hospitals, als refugiats. Aquella activitat de guerra la considerava molt creadora, i
molt acostada a les persones, situació que cercà sempre.

Postguerra: el 1939 les biblioteques tornen a la Diputació, però Aurora deixa un temps
el món concret de la biblioteca i treballa a l’arxiu del diari “Solidaridad Nacional”. Només
un any després torna a la professió i organitza i renova la Biblioteca del Port, una de les em-
preses on demostrà millor el seu dinamisme. Vint-i-tants anys més ençà, i ja com a biblio-
tecària del Cos, inicia la creació de biblioteques infantils dins de parcs (Ciutadella, Verge de
Montserrat). Havia també començat a escriure algun llibre infantil des de 1955, introduint en
aquesta tasca títols originals en català. No deixà mai de produir obres originals o adapta-
cions, estudis i biografies, fins a reunir una bibliografia personal d’una setantena de títols en
català i castellà. En els inicis dels seixanta la represa de les edicions de llibres infantils en ca-
talà havia centrat la seva atenció, i en fa exposicions i impulsa i cura edicions de volums d’a-
quell sector des de ben aviat de començada la represa. També assessora la televisió sobre
programes infantils. I durant deu anys va fer la secció mensual de Llibre Infantil i Juvenil, a
“Serra d’Or”.

El seu darrer destí fou la Biblioteca de la Santa Creu. Mentrestant, ha viatjat tot el que ha
pogut, i ha estat present als bianuals Congressos Internacionals de l’IBBY (Oficina Interna-
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cional de Llibres per a Joves), establint contactes, fent intercanvis o organitzant exposicions
fora de les nostres fronteres: a la Internationale Jugendbibliotek de Munic (1970) o al Congrés
Internacional de Praga (1980).

Aurora Díaz-Plaja havia après idiomes des de jove, i en parlava els principals, a més d’un,
segons ella especial, que anomenava jocundament “Auroinglish” per fer notar que era la seva
peculiar llengua per anar pel món.

El prestigi d’Aurora Díaz-Plaja no va deixar de crèixer, tant a nivell personal, com pels re-
sultats didàctics i culturalitzadores de les seves iniciatives.

Molt plena del sentit de l’humor, un cop jubilada el 1983 es retira a Caldes d’Estrac i a
l’hotel que li fa de residència habilita una sala com a biblioteca, la qual bateja de Biblihot; no
podia prescindir de la seva principal ocupació, que ara alternava amb la col.laboració a la
premsa. Una vegada més impulsa la creació de noves biblioteques, per bé que no hi és com a
directora, però troba maneres d’orientar-les des del càrrec d’assessora, com en el cas de la
Fundación Germàn Sánchez Ruipérez, a Salamanca.

Preocupada tothora per la lectura dels infants, no va cessar de publicar les seves guies de
lectura, esmentades abans com un model d’orientació sectorial; i d’intervenir en teoria i pràc-
tica en les Biblioteques escolars, fins a publicar un llibre sota aquest títol (1986).

Havia llegit ingents quantitats de títols infantils i juvenils: el 1998, va llegar a la UCE la
seva col.lecció de literatura infantil, 1.500 títols, que no eren pas tots els que havia acumulat,
car part del seu tresor en llibres havia estat destruït per un foc a Caldes d’Estrac.

Una de les seves frases més contundents és “Si els nens no llegeixen no llegiran els adults
i se seguiran classificant d’analfabets de segona classe, és a dir: aquests éssers que saben lle-
gir però no llegeixen”.

Josep VALLVERDÚ

Institut d’Estudis Catalans

ANTONIO QUILIS MORALES

(1933-2003)

D’ençà que vaig acceptar d’escriure una nota en memòria d’Antonio Quilis he anat actua-
litzant una selecció de dades acadèmiques i bibliogràfiques i sobretot records, fins que, quan
m’hi he posat, la presència virtual del lector ha introduït una colla d’aspectes imprevistos. Tot
tenint en compte, per descomptat, que haig de parlar d’Antonio i no pas de mi o, com a mínim,
molt més d’ell que no de res més, sens dubte, no puc deixar d’imprimir una perspectiva per-
sonal al seu currículum; i que si hi barrejo algunes anècdotes és només per a il.lustrar i subrat-
llar la singularitat personal que sempre li he reconegut. De fet, només puc expressar una peti-
ta part de la intersecció que van experimentar les nostres vides a partir de 1966, projectada,
això sí, cap a una autèntica amistat a partir del seu mestratge. Déu n’hi do, no recordo de nin-
gú que m’hagi ensenyat i estimulat tant des que em va obrir de bat a bat l’horitzó entre huma-
nístic i tecnològic de la fonètica experimental, una actitud, més que no pas una activitat, que
va saber diversificar en multitud d’aplicacions, com veurem tot seguit.

Tothom qui estigui interessat en un currículum poc o molt detallat d’Antonio Quilis pot tro-
bar referències a Internet o, encara millor, a l’homenatge que se li preparava ja abans de morir
i que aviat (en el moment de redactar això, setembre de 2004) es publicarà. Seria impropi tan-
mateix no retre el reconeixement que es mereix la seva categoria acadèmica i intel.lectual, raó
per la qual en parlem aquí, en definitiva. Tot plegat, faré una combinació —inevitablement—
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