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Un racó de la casa de Conxita Tarruell, on guarda 
alguns dels records dels seus viatges, com 
el de Mèxic i Egipte / VICTÒRIA ROVIRA

P
assejar la mirada pel pis on viu Conxita Tar-
ruell és com fer la volta al món. Una ceràmi-
ca xinesa reposa al costat d’un tapís mexicà o 
un amulet d’Etiòpia. Una mica més enllà, un 
mapa del món té marques als països que Tar-
ruell ha visitat. Tot i que la quantitat aclapara, 

ella s’ho mira amb una altra perspectiva: “Encara em falten 
molts llocs per veure!”, riu.

Tarruell és mestra de Primària i Infantil a l’Escola Pia de 
Sabadell, però la seva passió és descobrir altres cultures. 
Fruit d’aquesta vocació ha escrit vuit llibres en què combina 
els viatges amb el creixement personal que suposen. “L’any 
2002 va ser una etapa fosca, em trobava perduda i sense di-
recció… però un viatge al Senegal em va transformar!”, re-
corda la sabadellenca, i afegeix que al país africà va aprendre 
a veure la vida d’una altra manera. “Vaig veure nens que no 
tenien res però que t’ho donaven tot, sempre amb un som-
riure”, exclama fascinada Tarruell.

Poc després va conèixer Tarannà Expedicions, i amb ells 
va descobrir el món dels viatges solidaris i del turisme res-
ponsable. Va fer durant quatre anys viatges amb l’escola, per 

L’escriptora apassionada a 
qui viatjar li va canviar la vida

CONXITA TARRUELL   Entusiasta i compromesa, aquesta mestra sabadellenca troba una 
autèntica passió a explicar les experiències transformadores que viu viatjant

descobrir projectes educatius portats a terme al Perú, Bra-
sil, Equador i Costa Rica, i aquesta experiència va quedar 
plasmada el 2008 al seu primer llibre, Viatjar com a transfor-
mació personal.

Vuit llibres més tard, Tarruell té molt clar com li agrada 
conèixer altres països: “No m’agrada fer turisme, perquè 
el turista es deixa portar; el viatger, en canvi, mira de barre-
jar-se amb la gent, d’entrar a les seves cases”, detalla. L’ex-
periència més intensa en aquest sentit –continua– ha estat 
la que explica al seu darrer llibre, Totopos, mole i mezcal. Vi-
atges Culturals per Mèxic i Guatemala.

“Ha estat el viatge que més he gaudit, perquè l’he fet amb 
els meus dos fills i –com que un d’ells viu allà– ha sigut una 
immersió total”, celebra Tarruell, mirant una foto recent 
amb un somriure. Alegre i espurnejant, l’escriptora parla de 
pressa i deixa caure les anècdotes a tota velocitat: del mo-
ment en què va ensenyar el boogie-woogie i un ball flamenc 
a un grup espontani de nens, fins a la nit africana en què va 
canviar les campanades de Cap d’Any per tambors tribals.

Mirant cap endavant, assegura que encara no sap quin 
serà el seu pròxim destí, però no té pressa: sap que la volta al 
món es fa millor a poc a poc.
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