
    

 

TARRAGONA, PRIMAVERA  2015 

 
“He estat tan feliç fent de bibliotecària que sembla que no té mèrit. 
 

A mi els llibres m’han acompanyat sempre i m’han ajudat  a superar 
penes i angúnies, la mort de persones estimades, la guerra i la  
repressió de la postguerra. Per tant, sóc jo qui ha de donar les  
gràcies a la biblioteca i als lectors”. 



 

 

   

De pares tarragonins i filla de  
l’escriptor, historiador i polític Antoni 
Rovira i Virgili, fou una dona forta del 
segle XX: bibliotecària, referent en  
l’estudi del llibre infantil en català, en 
l’estudi i divulgació de l’obra del seu 
pare, va viure la guerra i l’exili, i  
contribuí a la reconstrucció cultural de 
Catalunya. 

 
 
Tot i tenir la residència fixa a Barcelona, la família Rovira Comas sempre estarà 
vinculada a Tarragona: les breus estades a casa de l’àvia i,  sobretot,  els  estiueigs 
a la platja de l’Arrabassada, van fer enamorar la Teresa M. de la ciutat dels pares, 
dels seus paratges i de la immensa sensació de llibertat que hi sentia. Rovira i  
Virgili, havent cobrat els drets d’autor dels primers volums de la Història nacional 
de Catalunya, decideix comprar l’any 1923 a Salvador Ventosa un terreny a la  
costa tarragonina per construir-hi una casa: el Mas Blanc. 
 
Als anys trenta comencen els records de Tarragona: els passejos, els concerts i les 
ballades de sardanes a la Rambla, els vespres d’estiu. La guerra i l’exili truncaren 
els seus estius a Tarragona i els seus desigs. Sempre, però, va comptar els dies 
que faltaven per retornar. Recuperà el maset de l’Arrabassada l’any 1954 i continu-
aren els estiueigs, acompanyada del caliu familiar i de les nombroses amistats. 
 
“Quan s’apropava el temps d’anar a Tarragona, comptava els dies que faltaven. Tot 
i que el barri de la casa d’Horta havia estat declarat, en conjunt, una ciutat jardí, no 
es podia comparar amb el nostre entorn de Tarragona, la seva lluminositat, aquell 
horitzó tan ampli amb la gran estesa de mar al davant, la sensació de llibertat d’uns 
espais sense límits…” 
 
 Fragment inèdit de les memòries de Teresa M. Rovira ( N. Leon i M. Talavera) 
 
“Si la pàtria és la infantesa, juntament amb la llengua, la pàtria de Teresa M. Rovira 
era feta de retalls tarragonins, de la ciutat, del Camp i de la Conca, allò que el seu 
progenitor havia definit com ‘el paisatge català que porto dintre meu, que s’ha fet 
carn i ànima meva’... Amb l’Any Rovira i Virgili (1979), el nom d’un carrer i el de la 
Universitat, el lligam amb la ciutat arribà a la seva plenitud.” 
 
Carod-Rovira, Josep-Lluís “Teresa Rovira i Tarragona” Fet a Tarragona. Març 2015 



    

 

“De petita vaig anar a la Mútua Escolar 
Blanquerna de l'Alexandre Galí. Al meu 
curs només hi havia tres noies.  Poques 
volien estudiar, però jo ho tenia claríssim 
des de ben petita. Als 15 anys vaig decidir 
que volia ser bibliotecària.  
 
Gràcies a les biblioteques, nens i nenes, 
sense distinció de classe social, poden 
disposar de bons llibres, i de bons llibres 
en català. […]  
 
Em va semblar que amb la feina de biblio-
tecària podria ser útil a un país que, una 
vegada més, s’intentava de reconstruir.” 

 
          Teresa M. Rovira  
 

Teresa M. Rovira entrà a l’Escola de Bibliotecàries l’any 1936, però no fou fins l’any  
1953 quan, després de l’exili amb la seva família, ella retornà a Catalunya, per  
exercir de bibliotecària. Feu també estudis superiors a Montpeller i Barcelona.  
 
La sòlida formació i una forta inquietud cultural fan que des de mitjan anys cinquanta 
Teresa M. Rovira forneixi una important trajectòria marcada per la seva dedicació a 
les biblioteques, a la literatura infantil i juvenil, i a l’estudi i divulgació de l’obra del 
seu pare. A la Biblioteca d’Esparreguera obre una secció infantil separada de la   
d’adults, explica contes, posa a disposició del públic llibres catalans i promou       
activitats culturals. Una vegada a Barcelona, a partir de l’any 1958, treballa a les  
biblioteques de Catalunya, Sant Pau i la Santa Creu; i entre 1981 i 1985 ocupa la 
direcció de la Xarxa de Biblioteques Populars.  
 
Elabora una important bibliografia històrica del llibre infantil des de 1967, que tindrà 
una versió anglesa el 1972, i serà d’aquest treball bibliogràfic d’on partiran els      
treballs posteriors, que faran que sigui reconeguda com un referent en aquest camp. 
Entre les múltiples aportacions, l’article “El llibre per a infants i adolescents: dels  
orígens a la desfeta”, que obtindrà el Premi Aurora Díaz-Plaja de l’Associació    
d’Escriptors en Llengua Catalana (2008). Més enllà d’aquest àmbit, té una           
interessant literatura professional, entre la qual destaca el manual Organització   
d’una biblioteca: escolar, popular o infantil (1985), escrita amb Concepció Carreras i 
Concepció Martínez. 
 
L’any 2002 rebé la Creu de Sant Jordi a tota una trajectòria de servei a la cultura i a 
partir de l’any 2013 la Generalitat de Catalunya convocà el premi anual a la          
innovació a les biblioteques públiques que porta el seu nom.  



 

 

PROGRAMA 

27 de maig. Taula rodona: Teresa M. Rovira Comas. La dona dels llibres.  
19.30 h, Serveis Territorials del Departament de Cu ltura (c. Major, 14 ) 

Intervenen: Montserrat Duch, historiadora i professora d’Història Contemporània de la 
Universitat Rovira i Virgili; Josep-Lluís Carod-Rovira, director de la càtedra UPF sobre 

Diversitat Social; Assumpció Estivill, bibliotecària i professora emèrita de la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, i Ferran Mascarell, 

conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

6 de juny. Ruta literària en homenatge a Teresa M. Rovira Coma s,  
bibliotecària (autors: Teresa Comas, Jesús Figueras i Joan Chavarria). 

10 h, c. Major, 20 
Inscripció prèvia: Òmnium Cultural (tarragones@omnium.cat  o bé 977 216 638). 

10 de juny. Cloenda: lectures sobre Teresa M. Rovira Comas i Ta rragona.  
20 h, Biblioteca Pública de Tarragona  

Publicacions a la revista Fet a Tarragona: 
–Josep Lluís Carod-Rovira: “Teresa Rovira i Tarragona“ (març 2015). 

–Assumpció Estivill: “Record de Teresa Rovira i Comas, bibliotecària” (maig 2015). 
–Núria León i Meritxell Talavera: “La Tarragona de Teresa Rovira” (juny 2015). 

 
Mostra virtual: llibres que van acompanyar Teresa M . Rovira Comas. 
Viquipèdia en català, amb la col·laboració d’Amical Wikimedia: 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Teresa_Rovira_i_Comas 
 
Amb motiu de l’homenatge s’han repartit cartells i punts de llibre entre les biblioteques públiques 
de les comarques tarragonines. 


