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JOSEP PALLACH, MILITANT DELS SEUS SOMNIS

Josep Pallach va ser un polí-
tic precoç i estudiant bri-
llant capaç de compatibi-
litzar l’estudi i el compro-

mís polític, com recordava Joan
Armangué la setmana passada
en aquestes mateixes pàgines.
Una vida marcada per la guerra
al front de ben jove, les batalles
a les files de les esquerres, l’exi-
li, la docència, la defensa de
l’educació pública i la renova-
ció pedagògica, la reivindicació
dels valors de la democràcia, la
llibertat, el socialisme i Cata-
lunya, que serà objecte d’anàlisi
i reflexió durant la commemo-
ració del centenari del seu nai-
xement, amb l’«Any Pallach:
per l’educació i el compromís
social».

Però a més, el pensament de
Josep Pallach de visió àmplia i
cosmopolita va tenir sempre la
perspectiva europea, especial-
ment de la socialdemocràcia
europea que triomfaria en el
socialisme català i espanyol. El
passat  de febrer, poques ho-
res després de consumar-se el

Brexit, moria George Steiner,
intel·lectual europeista, obser-
vador analista del món i  la his-
tòria, amb una permanent ob-

sessió: projectar cap al futur els
ensenyaments del passat. Mar-
cat també per la guerra i l’exili,
escriptor i pedagog, va apro-

fundir a través de l’estudi, la pa-
raula i l’argumentació els grans
temes de la cultura occidental i
els riscos d’un món incert,
complex i canviant. 

L’octubre de l’any  en
una conferència a Barcelona,
titulada Recordar el futur, Geor-
ge Steiner acabava dient que
«el destí de la nostra antiga,
cansada i estimada Europa de-
pèn del fet que puguem con-
vertir les lieux de mémoire en les
lieux de la possibilité. Se’ns fa
tard». 

Parlant sobre el temps i l’es-
pai, les transformacions socials
i polítiques, la globalització i les

migracions, la memòria i els jo-
ves, insistia en el fet que la de-
cadència i crisi europea sorgeix
de la buidor que deixa l’esquer -
ra, que havia estat l’esperança
de la revolució. «Els que no han
experimentat mai una convic-
ció política o social, els que no
han estat mai militants dels
seus somnis, neixen vells», afir-
mà Steiner. 

Josep Pallach no va néixer
vell. Militant precoç dels seus
somnis, defensor ferm de con-
viccions d’esquerres, catalanis-
ta, socialista i europeista, va
morir massa jove, el  de febrer
del , just després d’impar-
tir-nos la darrera classe de pe-
dagogia al meu grup de primer
del Col·legi Universitari de Gi-
rona. 

La memòria del polític i pe-
dagog, com ho va ser el seu
mestratge, ha de ser record del
futur, reivindicació del valor de
la paraula, el compromís, el
diàleg i la raó que ofereixin als
joves nous ideals per millorar la
realitat. Hi som a temps. 

«La memòria del polític i pedagog,
com el seu mestratge, ha de 
ser record del futur, reivindicació
del valor de la paraula»

«Josep Pallach va ser un 
polític precoç i estudiant brillant 
capaç de compatibilitzar 
l’estudi i el compromís polític»
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Joan Tapia i Antoni Puigvert conversant sobre Pallach amb la periodista Anna Teixidor.

Josep Pallach va néixer, aquest
 de febrer ha fet cent anys, al car -
rer Sant Josep de Figueres. L’Audi-
tori dels Caputxins es va omplir de
persones que van volger recordar
la figura del polític i pedagog en
l’acte central de l’Any Pallach coin-
cidint amb aquesta commemora-
ció. A la primera fila, la seva vídua,
Teresa Juvé, i la seva filla, Antònia
Pallach, van seguir amb molt inte-

rès la conversa que van mantenir
el periodista i analista polític Joan
Tapia i l’escriptor Antoni Puigverd,
amb la periodista Anna Teixidor, a
l’entorn de l’homenatjat. Els dos
ponents tenen en comú que van
conèixer personalment Josep Pa-
llach.

Joan Tapia va explicar que el pri-
mer cop que va coincidir amb ell
va ser l’any , en un congrés del
moviment socialista de Catalunya.

Antoni Puigverd va rememorar
quan, fent el batxillerat superior a
Palafrugell, Pallach va ser profes-
sor seu de gimnàstica i de tècni-
ques d’expressió. «Era un profes-
sor amb molt de carisma, una per-
sona molt pròxima», va anotar.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès
Lladó, va aprofitar l’homenatge
per felicitar Teresa Juvé, que
aquest divendres passat,  de fe-
brer, va complir  anys.

MAIRENA RIVAS FIGUERES

Joan Tapia i Antoni Puigverd recorden
vivències a prop de Josep Pallach


