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La meva vida em resulta a mi mateixa tan poc interessant 
que em sembla que perdo el temps en esmerçar-lo a apuntar-la.

Mercè Julià, gener del 1921
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Temes de prevenció de riscos a l’escola

Diari d’una recerca. 
El com i el perquè

Tot va començar quan, al principi del 2016, en Pep Vila, filòleg, em 
va parlar d’un diari que havia adquirit i que havia pertangut a una noia 
de la qual no se’n sabia res. Em va proposar de transcriure’l, ja que a 
mi m’interessava la història de les dones. Em va semblar una molt bona 
proposta tenint en compte els meus interessos i, sobretot, el repte que 
per a mi representava el fet d’acostar-me a un document escrit per una 
desconeguda de fa cent anys. 

En aquell moment no sabíem ni com es deia, ni on vivia, ni res 
de res de la seva vida. La seva prosa, besllumada a partir de fullejar 
el llibre, fugia de la cursileria i tenia prou força per fer pensar en una 
personalitat força definida, si no en l’obra primerenca d’una escriptora 
desconeguda.

El diari estava escrit sobre un llibre de fulls de paper en blanc i co-
berta de pergamí, amb algunes notes anteriors que permetien datar-lo 
al segle xviii. No sabia res més quan vaig començar a transcriure el 
diari. Dia a dia, full a full, em vaig anar endinsant en el relat d’aquella 
desconeguda. Aviat vaig saber l’origen del diari, una troballa en una 
recambra aparedada del Mas la Sabatera de Montblanc, la primera dada 
geogràfica per situar l’autora. Ben aviat sabria que vivia a Barcelona. 

Com correspon a un diari, cada anotació anava encapçalada per la 
data, fet que em va permetre fixar-lo cronològicament. De seguida, a 
les primeres ratlles, vaig poder confirmar l’esperit inquiet de l’autora, 
que expressava la necessitat gairebé física d’escriure, les seves expecta-
tives, una visió madura de la vida gens esperada en una joveneta que 
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Diari d’una recerca. El com i el perquè

aviat fixava la seva edat en disset anys. Així vàrem tenir una senyoreta 
barcelonina de 17 anys. 

Però qui devia ser aquella desconeguda que parlava del seu pare però 
mai de la mare, i de noies que vivien amb ella i que presumiblement 
eren les seves germanes? Quants germans eren, on vivien i, sobretot, 
com es deien?

Seguint el fil de la història, en un moment concret ella recull un co-
mentari sobre la nena Julià, dada fonamental per identificar-la. Repro-
duint un diàleg amb la seva germana petita, deduïm que es diu Mercè, 
Mercè Julià. Mercè Julià, nom i cognom sense rostre, sense adreça, sen-
se res més. Amb aquestes poques dades ja em vaig atrevir a googlejar a 
la recerca de quelcom més, sense gaire sort. De Mercès Julià, Catalunya 
n’és plena. Molts perfils de Facebook i Twitters impossibles, empresà-
ries, historiadores de l’art, professores… i una Mercè Julià Roura que 
sortia referenciada al Family Tree. Mercè Julià Roura havia nascut el 
1864 i havia mort el 1867. Tres anys, una víctima més de la mortalitat 
infantil. Un projecte de vida efímer a descartar. Una mica més avall, en 
la mateixa pàgina de recerca genealògica, una nova Mercè Julià Roura, 
nascuda el 1870 i morta el 1915, de la mateixa família i amb germans 
coincidents. Entremig, Mercè Fontanillas Ginabreda, nascuda Julià Sa-
baté, nascuda el 1899. Les coses començaven a encaixar. Entre el que 
la pàgina mostrava i el que jo intuïa, es podia pensar que s’havia casat 
amb algú anomenat Fontanillas Ginabreda. Un nou fil per estirar, una 
punta d’emoció, comptant que el nom del mas esmentat en el diari era 
Sabaté. Ara, en perspectiva, tot sembla molt clar. En aquell moment, 
tot era una nebulosa amb guspires puntuals que il.luminaven fugaçment 
el camí a seguir.

I, mentrestant, seguir transcrivint el diari, d’una cal.ligrafia fàcil, de 
col.legi de monges, acurada i pulcra. A poc a poc vaig anar refent el 
marc familiar. Les germanes: una, dues…, fins a quatre, de les quals ella 
era la gran. I el pare, Lluís Julià Roura, i per tant probable germà de la 
Mercè Julià que Family Tree ens retornava. Calia contrastar dates i veu-
re si podien haver estat germans o no. I la mare? Vaig saber d’ella des de 
la desgràcia i el desemparament que l’autora narrava, de la seva pèrdua, 
de l’assumpció de la cura de les germanes petites, per acabar descobrint 
que la mare havia mort en una data molt propera al naixement de la 
darrera filla, tan propera que era la mateixa. Morta de part.

Calia seguir la pista Fontanillas Ginabreda, a la recerca del descone-
gut. Esqueles relacionades, una pàgina molt recent de Viquipèdia sobre 
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Joan Fontanillas Julià i, per fi, la pista definitiva: la donació del fons 
fotogràfic de Joan Fontanillas a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Aquell 
va ser un moment memorable: per fi tot començava a quedar clar! 

Amb avidesa i neguit, vaig fer la recerca al catàleg de l’Arxiu Nacio-
nal i allà la vaig trobar, de petita, de joveneta i de gran, sola, festejant i 
amb el rosari d’infants que a poc a poc van anar omplint la seva llar. Per 
fi Mercè Julià Sabaté era, ara sí que segur, l’autora del diari que estava 
transcrivint. De cop tot lligava, tot encaixava, tot prenia un altre color. 
El rostre serè de la protagonista a les diferents edats, la mirada ferma, el 
posat seriós. I els escenaris: el Mas la Sabatera de Prenafeta, Montblanc, 
Barcelona, Horta…

I al mateix temps, abocar-me a acabar la transcripció del diari. Ara 
ja amb un diàleg més intens amb la protagonista. Esbrinar l’adreça 
aproximada, per les anades i vingudes de casa seva a l’escola, a missa, a 
passeig, d’excursió, amics, festes, el curs de l’any i la vida partida entre 
el mas i la ciutat. 

I les preguntes: I la família? Què se n’ha fet? Hi ha descendents? On? 
Hi puc contactar? Els interessa el tema? Què en saben, de la història 
del diari i de la seva mare, la seva àvia? Em va faltar temps per parlar 
amb l’Arxiu Nacional i demanar el contacte amb els descendents que 
havien donat les fotografies. No estava gens segura de si em voldrien 
facilitar-ne les dades, i vaig oferir les meves perquè fossin ells que em 
trobessin. No va caldre, amablement em van facilitar un nom, Joan 
Fontanillas Julià, i un telèfon, començat per 93. Barcelona! No hi havia 
raó per esperar. 

Amb una barreja de por, respecte i incertesa, vaig decidir trucar al te-
lèfon que tenia. Què els diria? Com dius a algú que no coneixes que tens 
un diari de la seva mare, de fa cent anys, i que l’has transcrit i l’hi vols 
mostrar? La primera trucada no va obtenir resposta. Em vaig alleujar, 
esperaria amb més calma. La segona, un veu femenina. Vaig preguntar 
per Joan Fontanillas i en confirmar-me que vivia allà vaig explicar breu-
ment el tema. Que tenia un diari que havia recuperat de la seva mare, 
comprat en un antiquari, i que volia conèixer-los per intentar saber 
coses que em confirmessin les meves recerques. El senyor Fontanillas, 
de 86 anys i amb la veu vacil.lant, no va dubtar, va acceptar la proposta 
de veure’ns i em va donar la seva adreça. Mataró? Ah, és clar, sempre 
pensem que els 93 són tots del cap i casal! 

Vàrem acordar una cita, que després vàrem haver d’ajornar per te-
mes de salut i, finalment, una tarda de març del 2016, em vaig disposar 
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a nuar una baula més d’aquesta història. No sabia on anava, qui em tro-
baria, com em rebrien i com reaccionarien. La visita va tenir moments 
molt intensos. El més intens quan vaig mostrar a Joan Fontanillas el 
diari de la seva mare, l’emoció de prendre’l entre les mans, passar les 
pàgines i recuperar la seva lletra… Joan Fontanillas era un ancià que 
aleshores comptava 86 anys, de salut molt precària, en cadira de rodes.

Per a mi va ser també una visita que no oblidaré. Poques vegades, 
com a historiadora, tens la possibilitat de contrastar la teva recerca tan 
a fons com aquell dia. Tot el relat que jo havia confegit del no-res ara es 
posava a prova davant d’un dels protagonistes. Jo li preguntava si vivien 
en un carrer a prop de la Gran Via, i ell em confirmava el que jo havia 
deduït; li preguntava pel pare fabricant, i em confirmava que sí, de 
lona per a espardenyes; per les germanes de la mare, i efectivament, no 
l’havia errat; per la mort de l’àvia en un part; pel mas, que ell recordava 
com escenari d’infantesa, i tants i tants detalls que poblaven la seva 
memòria i coincidien amb la meva recerca.

 La meva visita, segons la seva dona, la Carolina, va anar molt bé a 
Joan Fontanillas. Va poder obrir una finestra en el seu dia a dia monò-
ton i delicat. Em va explicar coses, li vaig explicar coses, li vaig mostrar 
fotografies de l’Arxiu de les que ell havia donat, em va mostrar l’arbre 
genealògic, postals, records, i així vàrem anar passant la tarda. Ell devia 
veure el meu interès pel tema, al costat del seu futur incert pels anys i 
la malaltia. I una cosa va portar l’altra fins al moment que em va oferir 
tota la documentació relacionada amb el tema que servava en una calai-
xera. Jo vaig rebutjar-la i ell hi va insistir, argumentant la incertesa del 
futur i la probable pèrdua de tot plegat, sense família immediata que 
s’hi interessés. Una responsabilitat que jo no volia compartir va fer-me 
decidir a recollir tot allò que, de forma directa, estava relacionat amb 
Mercè Julià. I així, amb la cura i el respecte del que trepitja casa aliena, 
vaig anar apilant en una capsa de sabates el que em va semblar que valia 
la pena conservar.

D’allà, de la capsa de sabates, en va sortir tot el que el diari no m’ha-
via pogut explicar, tot el que havia passat després del 18 de desembre de 
1922, quan, amb 23 anys, Mercè Julià deixà d’escriure. També històries 
col.laterals entrecreuades, que aporten encara més intensitat al relat. I 
així vaig tornar cap a casa. Amb el cap ple d’històries familiars. Una 
mica més sàvia, una mica més vella, una mica més desencisada de la 
vida que a alguns els toca viure, i molt feliç de la meva feina. 
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Amb aquest bagatge vaig acabar la transcripció i l’estudi crític que 
avui acompanya el llibre. Mesos més tard, al principi del 2017, l’atzar i 
Internet em guardaven encara una sorpresa: Anna Tiana m’havia loca-
litzat i volia parlar amb mi en relació amb la Mercè Julià, la seva àvia. 
Així vàrem concertar una nova entrevista a cegues, a la casa familiar de 
la Gran Via, on vivia la seva mare, Mercè, germana de Joan Fontanillas 
Julià, el seu marit i la seva família. Novament la sensació de conèixer 
cares noves, de gent de qui saps els orígens i una certa intimitat. Nova-
ment la sensació de sentir-te observada i jutjada. Novament la sensació 
de trepitjar terreny privat, del risc de vessar-la en qualsevol moment. 
La conversa, més formal que l’anterior, va ser més breu. Vàrem quedar 
que els passaria una còpia de la transcripció, varen mostrar-me algunes 
fotografies, res de sorprenent, tot confirmava el que ja sabia. Relacions 
familiars, matisos, etc. 

Finalment, el final, o una part del final: el dia 9 d’abril, trucada de 
Barcelona. Carolina, l’esposa de Joan Fontanillas, em comunicava la 
seva mort. Guspira de tristor i record edulcorat d’aquella tarda compar-
tida. Carolina expressava el desig de Joan de fer-me saber el desenllaç 
quan ell ja no hi fos, tot afegint la memòria viva que havia conservat 
d’aquella trobada a casa seva. Es tancà un llibre de vida, s’accentuà en 
l’horitzó el desig d’explicar aquella petita història compartida. Si no els 
recordem, els morts desapareixen.
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Temes de prevenció de riscos a l’escola

Estudi crític del diari

El nostre primer contacte amb aquest document va ser a través 
de la seva adquisició a un llibreter de vell. Aleshores no sabíem ben 
res de la seva autora, ni tan sols el nom, ni les circumstàncies en què 
el dietari fou creat. Seguint el fil de la lectura de 39 apunts, escrits 
entre l’11 d’octubre de 1917 i el 18 de desembre de 1922, hem pogut 
reconstruir una vida i una personalitat que ben aviat ens va seduir per 
la vivesa de l’escriptura i pel poc convencionalisme de la narració dels 
fets quotidians, en relació amb altres documents femenins coetanis. 

La recerca va fer un gir quan vaig localitzar la família de l’autora, 
concretament un fill de Mercè Julià, Joan Fontanillas Julià. Superada la 
sorpresa inicial de descobrir l’existència d’un diari de la seva mare, fet 
que la família ignorava del tot, van obrir-me les portes de casa seva per 
oferir-me records de tota una vida i tota la informació que va permetre 
confirmar les meves recerques i aportar detalls puntuals que no havia 
pogut esbrinar. Al mateix temps, Joan Fontanillas Julià va oferir-me 
alguns documents personals de l’autora, Mercè Julià, que han resultat 
de gran interès en aquesta recerca, perquè eren coetanis a la redacció del 
diari i en alguns casos referenciaven episodis narrats per l’autora fa cent 
anys. Hem pogut saber com va continuar la història d’aquella noia que 
ja apuntava un caràcter fort i centrat en l’adolescència, com havia estat 
la seva vida i a quines circumstàncies havia hagut de fer front. De tot 
plegat, converses, cartes, poemes, fotografies i postals, se’n pot extreure 
l’entrellat d’una vida intensa i complicada, en un marc que a priori ens 
podria semblar previsible i convencional, com tants altres. Vet aquí el 
context de la nostra recerca i el relat de la biografia d’una dona forta i 
lluitadora en la Catalunya del segle xx. 
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Retornant al diari, per començar a escriure’l l’autora va servir-se 
d’un llibre antic folrat de pergamí que va trobar al Mas Sabater de 
Prenafeta, Montblanc, casa pairal de l’autora, Mercè Julià Sabaté, que 
n’era la pubilla: 

Com a hereva de la rama principal de la família, vàreig portar el dol. 
Prou n’hi havia de més parents, però varen fer-me aquesta deferència.1

Ens hem de situar a l’11 d’octubre de 1917, data d’inici del diari. 
L’autora ens relata la troballa fortuïta que la família fa d’un llibre de 
comptes pràcticament en blanc en un amagatall de la casa pairal. El 
llibre té algunes anotacions del 1783, referents a la comptabilitat del 
mas. El seu aspecte antic i el fet de tractar-se d’un document dels avant-
passats la commouen i la fan decidir-se a començar un diari on anotar 
les coses que la seva ment inquieta enregistra, els sentiments i tot allò 
que desitja retenir en la memòria.

Començo el meu diari l’onze d’octubre de 1917. Ni és el meu sant ni 
el meu cumpleaños ni el de cap de la família.

No és cap festa senyalada, no tinc cap motiu per dar-li començ avui 
més que altre dia, però és que en feia molts que ballava pel meu cervell 
aquesta idea, per aquest pobre cervell a on tantes n’hi han passades sense 
que cap prengués forma, i he volgut donar-me aquest gust i començo amb 
l’empenyo que poso sempre en satisfer los meus capritxos.

Una obra canònica del seU gènere

Tot i la relativa brevetat, 39 apunts datats entre 1917 i 1922, amb 
una predominança clara dels dos primers anys, podem considerar l’obra 
plenament inscrita en els cànons del gènere, tant per la temàtica que 
aborda com pel mètode emprat. L’autora és conscient en iniciar-lo 
que està a punt de viure uns anys que han de resultar transcendentals 
en la seva vida: el final de l’adolescència i l’entrada a l’edat adulta, 
quan sospita que el futur es desplegarà davant seu i que, de les opci-
ons que prengui, en resultarà una trajectòria vital que ara només pot 
tímidament somiar. 

Ens atrevim a dir que el diari segueix els cànons del gènere per una 
sèrie d’elements que tot seguit estudiarem.

1 Apunt núm. 8, 29 de gener de 1918.
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Estudi crític del diari

En primer lloc, l’inici. L’autora comença solemnement el diari un 
dia determinat, en una data que en principi no és assenyalada, però que 
ella emfasitza com el dia que s’ha decidit a posar sobre paper els seus 
pensaments més privats. Al llarg del text, la data d’inici serà rememora-
da a l’hora de fer balanç dels moments viscuts.

En segon lloc, l’objectiu. S’hi explicita la clara voluntat de deixar 
escrits els seus pensaments, una mica per aclarir-se i també per poder 
retornar a aquella visió ingènua del món i de la vida en què la protago-
nista sospita que està immersa, que potser algun dia superarà i, al cap 
dels anys, en el balanç de tota una vida viscuda, li podrà ser interessant 
retornar a aquells moments primigenis, bé per riure’s d’ella mateixa, bé 
per certificar moments i sentiments viscuts.

En tercer lloc, la privacitat. Des del primer moment és conscient del 
perill que suposa deixar escrit en un document, que no sempre l’acom-
panyarà, sentiments i vivències privades. Per això intenta fer desistir els 
lectors curiosos que, com nosaltres, un dia furguin en aquelles pàgines. 
L’autora és ben conscient també del valor de certificat d’aquest diari, i 
en algun moment li atorga valor probatori dels seus sentiments vers el 
pare, tot preveient que pugui ser utilitzat amb aquest fi.

En quart lloc, el mètode. L’obra també participa de les del seu gè-
nere en la dinàmica. Abans de començar un nou apunt, l’autora so-
vint ressegueix les antigues anotacions per reprendre el fil, retrobar el 
registre narratiu i continuar en la mateixa línia. Aquesta dinàmica és 
compartida amb altres obres de caràcter autobiogràfic, molt més ex-
haustives, però amb la mateixa vocació lineal, i en canvi es desdiu del 
mètode dels blogs actuals, en què la seqüència ve donada per l’ordre 
cronològic dels apunts, però en els quals no es reflecteix la voluntat de 
confegir un discurs necessàriament lligat.

En cinquè lloc, la transposició de rols. El diari pren vida pròpia i, de 
la mà de la seva autora, n’esdevé un alter ego amb qui ella compta i a qui 
dona comptes, i a qui fins i tot imagina amb el do de la parla:

Si tinguessis llengüeta, prou diries: «Me plau que vulguis conten-
tar-me, però no et crec, després d’haver-me tingut tant temps oblidat».2

Escriure un diari és un acte propi de personalitats amb tendència a 
la reflexió, d’éssers que es posicionen en la vida amb certa dosi de crí-

2 Apunt núm. 31, 14 de març de 1919.
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tica i autocrítica, i que des de la seva perspectiva consideren que val la 
pena narrar el que els passa, especialment pel que fa als sentiments, una 
mica per verbalitzar i aclarir-se a si mateixos i una mica per deixar es-
crits pensaments que potser preveuen que els poden ser interessants de 
recuperar en altres moments. L’escriptura, després de la paraula oral, és 
un mitjà de projectar i organitzar les idees, de posar-hi distància i reco-
nèixer-s’hi un mateix, d’elaborar criteris, de madurar opinions pròpies. 
En aquest sentit, el diari es podria situar entre la literatura i l’amistat 
íntima, que esdevé confident. Algunes persones es valen de la literatura 
per projectar-se al món i a si mateixes; altres tenen amistats íntimes i, 
en l’intercanvi de confidències i sentiments, hi troben aquelles certeses 
que busquen. Altres, entre una cosa i l’altra, escullen el diari, espai de 
confidència i lectura privada. Segurament per això aquest gènere sol ser 
habitual en l’adolescència, quan la necessitat d’autoafirmació és més 
intensa i necessària. Si anem més enllà, segurament també podríem 
relacionar aquesta realitat amb la figura de l’amistat íntima, que de ben 
segur és molt més freqüent entre les dones que entre l’element masculí. 
A aquest fet segurament no hi és aliena l’absència de la mare, en el cas 
de la Mercè.

Trobem en la personalitat de la Mercè Julià una vocació literària que 
no va arribar a consolidar, però que es desprèn de les seves paraules:

Les ganes d’escriure; i com que aquestes m’arriben sovint, talment com 
si les portés un vent de bogeria […]3

Sí que podem afirmar que gaudia del plaer de la lectura i que en 
feia un vehicle per teixir amistats i converses amb els més propers, 
especialment de manera epistolar, però també en les converses circums-
tancials. Mercè es confessava poc dotada per alternar en les trobades ba-
nals en què les altres noies papallonejaven, i recorria als seus interessos 
literaris per bescanviar gustos i coneixements, sovint amb els nois més 
que amb les noies. És el cas de la conversa que el 4 de març de 1918 
anota al seu diari que ha tingut amb Ramon Gayà en un bateig on coin-
cideixen, i que ella enregistra amb satisfacció per haver sortit airosa i 
satisfeta d’haver entaulat una amistat afí als seus interessos intel.lectuals.

Lectura i escriptura reflecteixen certes dosis d’introspecció i confi-
dencialitat. Aquesta dimensió atrau aquelles persones que es veuen a si 

3 Apunt núm. 1, 11 d’octubre de 1917.
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