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Conxita Tarruell  Mestra i escriptora

“Escriure em va 
salvar la vida”
L’escriptora de viatges presentarà el seu 
darrer llibre dimarts vinent a Pangea, la 
botiga de viatges més gran de tot el món

Víctor Recacha  •  @recachareports

Ha estat almenys a 24 països de 
l’Àfrica, Amèrica, Europa i l’Àsia. 
Conxita Tarruell té 62 anys i, tot 
i ser mestra de primària a l’Escola 
Pia de Sabadell, cada cop es dedi-
ca més a la seva activitat literària, 
escrivint o bé formant escriptors.

De fet, l’autora prepara una 
gran presentació per a dimarts 
vinent a Pangea. Amb 1.700 me-
tres quadrats, aquesta botiga bar-
celonina –llibreria especialitzada 
i agència de viatges– és considera-
da la més gran del món del sector.

“Sempre he escrit: diari per-
sonal, diaris de viatge…”, expli-
ca. L’any 2002, però, alguna cosa 
va canviar. “Vaig anar al Senegal a 
conèixer les escoles; em va mar-
car molt, vaig quedar molt toca-
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da”, recorda. Llavors, va posar-se 
a escriure articles a mitjans locals 
per recaptar beques.

Va passar dos mesos com a mes-
tra a Costa Rica. Ferran Martí, de 
Tarannà Club de Viatges –impul-
sora, amb l’ONG Setem, dels pro-
jectes de turisme responsable i 
solidari en què la sabadellenca ha-
via participat–, va demanar-li que 
escrivís un llibre sobre les seves vi-
vències a l’Amèrica Llatina. Ella es 
va mostrar reticent per manca de 
temps i de diners. De sobte, però, 
la seva vida va rebre un cop d’efec-
te en acabar el viatge: “Va ser tor-
nar i vaig caure malalta”. Martí va 
veure l’oportunitat: “El temps ja 
el tens i, els diners, els poso jo”.

Dit i fet. La mestra es va posar 
a escriure gairebé sense pausa: 
“M’oblidava de tot”. “Em va salvar 
la vida”, diu, “perquè soc una per-
sona molt activa i estar-me qui-
eta...”. Tot i la malaltia, “cada dia, 
tenia un motiu per llevar-me”.

Des d’aleshores, ha publicat 
vuit llibres amb MediaResponsa-
ble, Pagès Editors i Tushita Edi-
cions, sobre experiències com el 
seu pas pel panorama musical del 
gòspel a Chicago, motiu pel qual 
va ser entrevistada a TV3. La dar-
rera entrega de l’estil propi que 
Tarruell aporta a la literatura de 
viatges, amb el focus a “la trans-
formació personal” i emocional, 
és Totopos, Mole i Mezcal, un lli-
bre centrat en la cuina de Mèxic i 
Guatemala.

El projecte més candent, però, 
combina la faceta educativa i lite-
rària: els seus clubs de lectura i ta-
llers d’escriptura l’han fet guanya-
dora del premi didàctic Armengol 
Mir i se celebren a escoles, biblio-
teques i qualsevol entitat que els 
encarregui a través de la seva pàgi-
na web. N’hi haurà un a l’abril a la 
Biblioteca dels Safareigs.
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