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S abia que la Rosa, la Rosa
Gairal, «la tieta» era una
persona especial. Amb ai-

xò estàvem d’acord tots els que la
vam conèixer. També sabia que
era una persona polifacètica.

Diumenge passat, en l’acte de
comiat, ens vam trobar tots els
que la coneixíem i estimàvem.
Cadascun de nosaltres podíem
parlar d’una persona diferent... La
dona, la germana, la tieta, la mes-
tra, l’actriu, la tertuliana, la llui-
tadora, l’activista... l’amiga.

I així ho vàrem fer, en un acte
senzill i emotiu vam parlar d’ella
per recordar-la i acomiadar-la
com es mereixia.

Per començar, i amb un nus a
la gola, vam escoltar el cant de la
directora de la coral del Pradell de
la Teixeta, en la que ella cantava.

La companyia de teatre 45 RPM
recordava la seva intel·ligència,
el seu sentit de l’humor ple d’iro-
nies, la capacitat d’organització,
la seva generositat i sobretot
aquells moments tan especials
que havien viscut al seu costat.

Ens parlaven d’una personali-
tat arrasadora dins i fora de l’es-
cenari, de la seva inesgotable vi-
talitat, i de com l’admiraven per
la seva immensa capacitat d’im-
provisació i creativitat. Com de-
ia el director de la companyia:
«Ahir se’n va anar la meva prime-
ra actriu, la meva vedet».

Les mestres de Bonavista, on
ella havia exercit molts anys pri-

mer com a mestra i després com
a directora, recordaven els anys
de lluites, manifestacions i va-
gues a favor de l’escola pública.

I ens van presentar la Rosa
com a referent d’innovació, d’es-
cola activa, la Rosa «líder». Tam-
poc van faltar les referències gas-
tronòmiques (tots els que la co-
neixíem sabem com li agradava
el bon menjar). «I què me’n dius
d’aquells claustres de cinc hores
sense parar de discutir? Sort que
ho arreglàvem amb les sardines
del Paraíso i un bon gotet de vi...»

De Ràdio Falset ens van des-
cobrir una Rosa «xerradora»,
col·laboradora, a qui li encanta-
ven les tertúlies. La voluntat i
les ganes que la portaven fins a
la ràdio molts dissabtes al matí
per no fallar a «L’hora del ver-
mouth» (ni la neu la feia quedar
a casa) i la tertúlia amb l’expre-
sident Montilla en la qual va de-
mostrar un cop més que no te-
nia pèls a la llengua.

La gent del Pradell de la Teixe-
ta també es van fer sentir. Van
parlar de com el seu entusiasme
i les seves ganes de transmetre
la cultura portaren al poble el
Festival EVA quan any rere any
es celebra el primer cap de set-
mana de juliol.

I no podia faltar el referent es-
piritual, que ens parlà d’una Ro-
sa respectuosa i tolerant, d’una
Rosa capaç de viure i conviure
amb creences oposades sempre

des de la generositat, l’altruisme
i l’amor.

Però la Rosa de casa, la «tieta
Rosa», no us penseu que era una
tieta qualsevol. Res a veure amb
la «La Tieta» convencional de Jo-

an Manuel Serrat. La nostra tie-
ta va arribar a aquest món en una
casa on la guerra havia fet estralls.
Ella, la petita de cinc germans, va
ser l’alegria d’aquells moments
grisos, la joguina de la casa.

Anys més tard, quan vam co-
mençar a arribar els nebots i
nebodes, ella va fer el seu «pa-
per» de tieta jove, independent,
contestatària...

La tieta que ens convidava a
patates, olives i Coca-Cola quan
a casa bevíem aigua, la tieta ge-
nerosa, la tieta que ens portava
d’excursió a Andorra... La tieta
moderna!

Quan menys t’ho esperaves,
però, aquest paper canviava ra-
dicalment, convertint-se en la
«tieta-mestra»: «Que la cadira
té quatre potes!», ens deia si ens
gronxàvem mal asseguts.

Amb els anys, la família de la Ro-
sa vam deixar de ser només nos-
altres. La tieta va trobar el seu
lloc, el seu «poble». Al Pradell de
la Teixeta hi va trobar tot allò que
li calia, la companyia de la Maria
Rosa i la família del Pradell, que
van passar a formar part de la se-
va família.

I ara, aquesta gran família que
som tots aquells que la vam co-
nèixer ens hem quedat orfes.

Com un trencaclosques, la fi-
gura es va anar confegint i vam
poder copsar la totalitat, la gran-
desa de la Rosa.

Els versos d’en Martí i Pol i les
notes del saxo d’en Xavier Pié van
fer més dolç el comiat.

Rosa, tieta, gràcies per com-
partir la vida amb nosaltres. Els
que et vam conèixer sempre et
portarem al cor.

La tieta especial i polifacètica
En memòria de Rosa Gairal Llaveria: pedagoga, actriu, activista, xerradora, amiga...
OBITUARI | ROSA AYXENDRI GAIRAL

Rosa Gairal Llaveria, filla predilecta de Tarragona, va morir dissabte,
30 d’agost, als 75 anys. FOTO: DOLORS AYXENDRI
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Abierta la programación
teatral para el curso que viene
■ La actividades teatral para el
curso que viene fueron presen-
tada ayer por la teniente de alcal-
de de Cultura, Begoña Floria, y el
coordinador del Aula de Teatre
de la URV, Joan Pascual. Se ofre-
cerán cuatro talleres y dos labo-
ratorios que tienen como objeti-
vos dar a conocer el lenguaje es-
cénico, controlar la voz y el cuerpo
y tener herramientas de impro-
visación en diferentes ámbitos.

En cuanto a los talleres, se ha
presentado uno de introducción
al teatro; uno de teatro de texto;
uno de teatro contemporáneo y
un cuarto de acción poética y per-
formance. Desde el Aula de Tea-
tre también se ofrecerán dos la-
boratorios o cursos que trabaja-
rán el Teatro Clásico Romano y el
Lenguaje Escénico en el mundo
de la Educación.

‘Introducción al teatro’ trata
la historia del teatro popular, dan-
do especial atención al trabajo
del actor como protagonista de la
creación escénica. El taller de
‘Teatro de Texo’ es acerca de la
puesta en escena y el aprendiza-
je para configurar la construc-
ción de personajes y su capaci-
dad comunicativa. ‘Teatro con-
temporáneo’ es un espacio para
reflexionar sobre las nuevas dra-
maturgias y otras poéticas escé-
nicas. Finalmente, ‘Acción poé-
tica y performance’ traza un re-
corrido por la creación, desde el
cuerpo y desde nuestra realidad
social y personal.

Por otra parte, el laboratorio
de ‘Teatro clásico romano’ es un
espacio de creación, búsqueda e
investigación teatral alrededor
del teatro romano clásico. Ade-

más, el curso de ‘Educación y Len-
guaje Escénico’ presenta el len-
guaje teatral aplicado a ámbitos
docentes.

La concejal de Cultura, Bego-
ña Floria, ha explicado: «El Aula

de Teatre de la URV y el Ayunta-
miento de Tarragona trabajan
conjuntamente para el fomento
de las artes escénicas en la ciu-
dad y ya hace tiempo que forma
y ayuda a jóvenes y no tan jóvenes

en su pasión por el mundo del
teatro». De ahí que las activida-
des no finalizarán aquí sino que
están abiertas a nuevas propues-
tas como seminarios y otros pro-
yectos en curso.

Uno de los principales objetivos de los talleres es el aprendizaje de la improvisación. FOTO: CEDIDA


