TERESA
JASSÀ I CASÉ

BIOGRAFIA
Teresa Jassà fou descendent d’una família d’infançons i entre els familiars d’aquesta
escriptora destaquen Saturnina Jassà i Foncuberta (Saturnina del Cor Agonitzant de Jesús,
fundadora de la Companyia Santa Teresa de Jesús) o Santiago Vidiella Jassà (1860?1929), destacat historiador i advocat.
Neix el 1928 a Calaceit però la Guerra Civil l’allunya del seu poble i de la família
que se’n va cap a Barcelona. Cursa els estudis d’educació secundària entre Saragossa i
Barcelona, on aprèn a escriure les seves primeres paraules en català, llengua que triarà
per publicar la seva obra literària. A Barcelona inicia els estudis de Farmàcia, tot i que els
abandona prompte per viatjar a Londres i instal·lar-se al barri de Chelsie, lloc que
destacava per la tradició ceramista i que li permet entrar en contacte amb l’art i la pintura.
A finals dels anys 50 viatja a Perpignan on s’instal·la a
casa d’uns familiars i es matricula a l’École Nationale
des Beaux-Arts, mentre treballa al centre de
ceràmiques Cavaillé. Als anys 60 torna a Calaceit on
munta un taller fins que mor l’any 1999.

ACTIVITAT PLÀSTICA, LITERÀRIA I SOCIAL
Teresa Jassà fou més coneguda com a ceramista
que com escriptora; de fet, la seva obra plàstica va
obtenir prompte un important reconeixement i, seguint
la tradició familiar heretada del seu oncle Santiago

Vidiella, també es va interessar per la història i la cultura de la terra. El taller (ubicat en
un extrem de l’antic molí de la vila), així com la casa de
Teresa Jassà, va esdevenir un centre cultural de la vila, visitat
per artistes i intel·lectuals que des dels anys 60 començaven
a visitar el poble o a instal·lar-hi la seva residència temporal.
Col·laborà activament en la vida cultural i política local
i comarcal, de fet, moltes de les activitats que es van
emprendre al llarg dels anys 80, amb el renaixement cultural
que van portar els primers temps de la democràcia, van
comptar amb la iniciativa o la seva col·laboració. Va formar
també part de l’Ajuntament com a regidora en les eleccions
de 1983, des d’on va impulsar el reconeixement de la llengua
catalana a l’Aragó com a signant de la Declaració de Mequinensa el 1984, i va col·laborar,
impulsada per Artur Quintana, en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana el
1986.
A més de dedicar-se a la creació plàstica, les últimes dècades de la seva vida ‒quan
ja era una artista plàstica reconeguda‒ escriu sobretot poesia, Eixam de poemes (1992), i
pòstumament es publica l’aplec de relats L’armariet i altres narracions (2001), un recull
de narrativa breu que l’autora havia acabat en els últims moments de la seva vida, quan
la malaltia li impedia de seguir donant forma i color al
fang. Quan li arriba la mort el dia de Nadal de 1999 estava
enllestint les últimes correccions del llibre.
L’armariet i altres narracions es divideix en tres parts,
comprèn diverses narracions que recreen literàriament
velles històries i anècdotes que l’autora havia recollit
bàsicament a Calaceit i a Barcelona, dos dels llocs on havia
viscut. Els personatges protagonitzen històries, sovint
còmiques, provocades per malentesos lingüístics o per la
pròpia beneiteria i inexperiència. Uns altres, se situen en espais més llunyans i d’altres
recuperen un passat en què la vida no era tan atrafegada i havia més temps per a la
conversa i les relacions personals, sobretot a la Barcelona de postguerra que ella va
conèixer. El món oníric hi és molt present en la narració que forma part de l’última part
del llibre (vid. Gimeno 2010: 9).
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VÍDEO POEMA
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Caminant, escolta

Caminant que passes
per la nostra terra:

som d’Aragó.

Escolta el cant

Les llengües

de la veu nostra,

no saben de fronteres.

escolta el crit

Parlen

del nostre cor:

de cor a cor

som d’Aragó.

abocant sentiments,

La llengua que tenim

agermanen pobles

és catalana

que interessos innobles

i mos uneix,

voldrien separar.

mos agermana,

Som d’Aragó

amb el país veí.

i parlem català,

Entén-ho bé:

caminant.
(Eixam de poemes, p. 59)
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Exposicions:

La Lonja, del 16 de junio al 27 de julio de 1982
Consulte Disponibilidad en el Catálogo de la Biblioteca
Municipal
(Palacio de Montemuzo)
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poetes.php?IDregistre=Jass%E0%20i%20Cas%E9,%20Teresa
https://desdelamediterrania.cat/2012/01/14/caminant-escolta/
https://ramonmur.wordpress.com/2009/11/20/homenaje-en-calaceite-a-teresa-jassaangel-crespo-y-elsa-arana/
https://www.calaceite.es/turismo/patrimonio-arquitectonico/la-bassa/
http://www.celandigital.com/calaceite/5297-interes-02-calaceite

