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Montserrat Pumarola Rodríges, mestra i ‘rata’
d'arxius i biblioteques

E l tòpic no es cansa
de recordar-nos que
darrere un gran ho-
me sempre hi ha una
gran dona. Hi ha

grans homes, però, que tenen la
fortuna de tenir una gran dona
no pas al darrere, sinó al costat,
colze a colze, formant equip. Un
tàndem on tots dos pedalen, sem-
pre en la mateixa direcció, orien-
tats cap a la mateixa meta.
Aquest va ser sempre el cas del
veritable equip ideològic format
per Francesc Ferrer i Gironès (Gi-
rona, 1935-2006) i Montserrat
Pumarola i Rodríges (Girona,
1939). Un tàndem amb una inèr-
cia tal que avui, quan han passat
dos anys llargs de la mort de Fe-
rrer, l'equip sembla continuar
funcionant a ple rendiment, mal-
grat que ara sigui ella sola, la que
continua pedalant.

Montserrat Pumarola, di-
guem-ho gràficament, té els seus
orígens en una biblioteca d'uns
5.000 llibres (la del seu pare) i el
seu destí en una altra de més de
12.000 volums (la que, durant dè-
cades, ha acumulat amb Francesc
Ferrer). Podríem dir que la seva
vida ha girat en bona part al vol-
tant dels llibres i de tot el que els
llibres representen de debat ideo-
lògic, d'obertura d'horitzons, de
conquesta de llibertats, de difusió
del coneixement.

La Pumi -com l'anomenen els
amics; és a dir, pràcticament to-
thom- va començar ensenyant
(en català, i sempre amb un ull a
la porta per si entrava tot d'una
l'inspector) a l'escola de la fàbri-
ca Torras, de Sarrià de Ter. D'allà
en va plegar quan (i perquè) va
casar-se, l'any 1962. Va continuar
treballant a l'Annexa, formant
(també en català) molts fills de la
propera caserna de la guàrdia ci-
vil i de la casa dels militars. I des-
prés d'uns anys treballant a la Bi-
blioteca de la Casa de la Cultura,
va jugar-s'ho tot a una sola carta i
va néixer el tàndem Pumarola-
Ferrer.

Però més enllà de la seva activi-
tat compartida amb Francesc Fe-
rrer, la Pumi l'hem trobat -i la tro-
bem- lluitant en nombrosos
fronts civils, com la Unió Excur-
sionista de Catalunya (UEC),
Amics de la Unesco, els inicis del
diari El Punt, Òmnium Cultural,
Plataforma pel Dret a Decidir,
etc. No ha escatimat esforços per
posar-se al servei de mil i una en-
titats i organitzacions, però no ha
permès, tampoc, que la seva dedi-
cació pública li restés indepen-
dència personal. Li agrada dir, en
aquest sentit, que no ha militat
mai en cap partit ni ha format
part de cap congregació mariana.
I tampoc la seva relació amb
Francesc Ferrer no li va restar
mai ni un bri de llibertat. Sola o
amb companyia, ha dit i fet sem-
pre el que li dictava la conscièn-
cia. El tàndem, però, era tan ben
avingut que m'estranyaria que
això hagués estat mai motiu ni de
la més lleu discussió.

La Pumi és conscient que mol-
tes de les actituds ideològiques i
socials que ha mantingut al llarg
de la seva vida l'han fet navegar

contracorrent. Aquesta conscièn-
cia d'outsider no tan sols no sem-
bla haver-li fet cap nosa. Més
aviat li és motiu d'orgull. La dife-
rència, la ruptura, la independèn-
cia, són per a ella valors substan-
tius. Es mira de reüll les notes que
prenc mentre enraonem i em co-
menta: “Vols dir que no et sortirà
massa clàssic, això?”. Ara que ja
sóc al final, em rellegeixo el text i
em temo que li hauré de donar la
raó. Ha sortit una mica clàssic,
això. Fins i tot si ella no n'és gens.

ORIOL PONSATÍ-MURLÀ

GIRONINS

JORDI RIBOT

Ni partits ni congregacions
marianes


