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Maria Aurél ia Capmany era un ant í dot permanent contra la
petulancia i l'eixarrelroent que amena~a la gent del raro -de
qualsevol raro professional roinoritari-.. La mort de Maria
Aurélia, que ara no sabero com batejar amb paraules, s'anira fent
gran dins la nostra vida.

J.M. Espinas

.estic segur que molts la recordarem coro un personatge
que, per damunt de t ot , va estimar la llibertat -la llibertat
moral i la política- Maria Aurélia Capmany ha estat,
fonamentalment, una dona lliure que ens va empényer a capbussar-
nos en el goig i en el risc de la llibertat.

Agustí Pons

Ella em va ensenyar l'alegria de viure. Com? No ho sé.
Erovaig trobar, tot d'una, arob un model de dona diferent. A casa,
hi havia la mare i L' ev í a que xiuxiuejaven el plaer del mó n de
les coses. Pero no el podien fer públic ....La Maria Aurélia havia
vingut al món per ser f eLd c . 1 les tamborinades no la'n van
privar. Va escriure, va fer teatre, va cantar, va estimar.

Montserrat Roig

una
marca contraria: des que la varo conéixer estero una mica roés
conderonats a creure en la vida i a militar-hi.

Pasqual Maragall
<paraules pronuncia-
des al Saló Reina Re-

gent)
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L'Aurélia era una persona intel.ligent, curiosa, culta,
conversadora, amena i infatigable, enérgica, espontania,
decidida, múrria, amiga dels seus amics i infinitament capacitada
per a aglutinar projectes i persones al voltant seu.

Eulalia Vintró

A l'Aurélia no li agradaven del tot les cerimonies, pero
no li desplalen els rituals: la vida era el seu camp d'observació
i aquestes concentracions solemnes tenien per a ella alguna cosa
de teatral, en el sentit que palesaven secretes jerarquies, llocs
assignats, un guió precís, els moviments afegits dels rebels,
coses totes que li feien lluir els ullets vivíssims.

Patrícia Gabancho

Vet aquí la seva auténtica dimensió popular, la d'ésser
estimada més enlla dels cercles culturals, socials i polítics, en
els quals li agradava de moure' s. La Maria Aurélia Capmany és un
dels últims grans personatges populars que tant van abundar a
Barcelona, quan la ciutat tenia les dimensione humanes d'un poble
gran, quan encara no havia naecut la preesa que avui ene envaeix
i ene obliga a córrer.

J. M. Cullell



U B
Un~r§i~!..Alllimoma de Barcelona

Bibl'ioteC'ad'Humanitats
CA-P ~fH/y ao 2 't-k.

La Maria Aurélia, com molts més, va patir una forma d'exili
especialment draroatic: no la deixaven alimentar ni ser en la seva
llengua. ¿Qui li tornara a aquests anys viscuts com una
estrangera a casa seva?

Emili Teixidor

La desaparició dels dos amics i, sobretot, mestres en u.n
espai de temps tan curt m'ha deixat un buit radical que només
podré omplir amb el record i amb la lectura permanent d'una obra
que no morira mai.

Jaume Fuster

Caricatura de l'AVUI d'avui: hi ha uns quants angelets
dalt d'un núvol, al cel, fumant uns grans cigars i llegint
llibres de la Maria Aurélia. Enfilada en un núvol més elevat (i
fumant un cigar més gros que els deIs angels) la Maria Aurélia
els contempla. Un deIs angeLe diu: "Només fa unes hores que la
Maria Aurélia és aquí i quina n'esta muntant!" (...tio!)


