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Maria Pallarès Sans

En record de Maria
Volia agrair a la Família Pallarés-Sans l’oportunitat que em donen per poder escriure
aquestes línies en record de na Maria.
La vaig conèixer quan després d’haver acabat Magisteri va estudiar la llicenciatura de
Psicopedagogia i donat el seu interès per l’estudi de l’àmbit familiar es va matricular a
l’assignatura optativa de “Família i Comportament Humà” que jo impartia en aquells
moments. Va ser una estudiant aplicada i amb bons resultats acadèmics. Quan va
acabar els seus estudis va decidir marxar a estudiar anglès. Va tornar a principis del
1997 amb ganes de seguir estudiant. No es podia matricular en cap postgrau fins
setembre i volia integrar-se en el nostre Grup de Recerca. Nosaltres necessitàvem una
investigadora junior amb bons coneixements d’anglès i va ser una satisfacció per tots
plegats que es pogués incorporar immediatament al grup.
Li varem proposar de col·laborar en la línia de recerca de la “marital quality” i ho va
acceptar ràpidament. La seva tasca va consistir en revisar tot el que s’havia publicat
sobre la qualitat de les relacions de parella en els darrers 10 anys i traduir de l’anglès
els principals treballs. No cal dir que la seva feina ens va deixar a tots molt satisfets
donada la seva capacitat de treball, la seva discreció natural i la qualitat dels resultats
obtinguts. Durant una temporada va col·laborar activament en el nostre grup, treballant
en la seva línia de recerca i participant, discutint i col·laborant amb altres
investigacions en curs, sempre respectuosa i atenta amb tots. Quan va decidir marxar
per desenvolupar-se i créixer professionalment va deixar un buit en el grup.
La seva feina va ser continuada per altres companys i companyes del grup de recerca
i finalment s’ha consolidat en el capítol “La calidad de la relación de pareja:
aportaciones de la investigación” escrit per la Dra. Pilar Medina, el Dr. Josep A.
Castillo i la Dra. Montserrat Davins dins del llibre “Parejas en Conflicto” publicat per la
Editorial Paidós.
La notícia de la seva malaltia i el seu traspàs ens va impressionar profundament i
varem decidir que li dedicaríem el llibre una vegada publicat. Així ho hem fet com
agraïment per la seva col·laboració científica i humana al nostra treball.
Gràcies Maria per tot el que ens has aportat.
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