
ANTÒNIA CAÑO BERMÚDEZ 

Vaig néixer a la Bobadilla de Alcaudete (Jaén), el 5 de maig del 1961. Sóc 

Mestra de català, Llicenciada en Geografia i Història i en Documentació i 

bibliotecària a La Muntala. 

Quan jo tenia dos anys, els meus pares van venir a treballar i viure a 

Barcelona. Primer vivíem al costat de la Plaça de les Glòries i després al barri 

de Verdum, llavors a l’extraradi de la ciutat. Vaig anar a l’escola Ton i Guida, 

pionera en educació, que em va engrescar moltíssim perquè seguís estudiant. 

Però res, en acabar, vaig anar a treballar a un taller de confecció. Tots els 

estudis els vaig fer de nit.  

Vaig donar classes de català a un grup d’adults castellanoparlants a una escola 

pública de Nou Barris. Fou llavors que vaig sentir-me realitzada ja que, per 

primer cop, vaig poder aprofitar els meus coneixements.  Després vingueren 

substitucions a les escoles de Santa Coloma de Gramenet.  

Vaig anar a viure a Premià de Dalt amb la meva parella, amb qui vaig tenir la 

meva filla i el meu fill. En aquella època vaig compaginar la família amb 

substitucions a escoles públiques. L’any 1992 vam descobrir que Sant Vicenç 

de Montalt era un poble amb molt encant, adequat perquè les criatures 

arrelessin i, perquè no dir-ho, on els lloguers eren barats. I ens hi vam instal·lar. 

Foren anys complicats, problemes de feina, familiars... Vaig tornar a treballar 

de cosidora i de dona de fer feines. Mentrestant preparava projectes relacionats 

amb el món educatiu. Vaig presentar un projecte de taller de contes per a la 

biblioteca, ubicada llavors a la Plaça del Poble i, més endavant, l’Ajuntament 

em va contractar. Tipa de maltractes, l’any 2000 em vaig separar. 

Quan es va obrir la biblioteca actual l’any 2003, estava acabant la llicenciatura 

de Documentació a la UOC i m’hi vaig quedar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


