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Josep Massot i Muntaner, la mort d’un savi
incansable
Com a historiador i intel·lectual, Massot va ser sempre un home polifacètic i incisiu, d’un
poliglotisme notable –llegia, i més o menys podia parlar, una dotzena de llengües– i d’una
curiositat que el va portar a treballar sobre temes i personatges tan diferents com el feixista
Comte Rossi, el musicòleg Baltasar Samper, el filòleg Antoni Maria Alcover, el carismàtic i
complicat Joan Estelrich o el mecenes Rafel Patxot, promotor del Cançoner popular de
Catalunya, que Massot es va encarregar de preparar i editar. Els temes que va treballar més a
fons van ser la cultura popular tradicional, la Guerra Civil a Mallorca, la història de l’Església
catalana, i la llengua, la literatura i la cultura de Mallorca.

Tot i que tenia un aspecte fràgil, com l’estampa clàssica que ens ve al cap quan pensem en la
figura d’un monjo savi –la veu suau, la rialleta irònica i educada, les mans fines, la timidesa
cordial, la pell pàl·lida–, Massot va ser fins gairebé el final dels seus dies un home d’una enorme
energia, capaç d’encadenar unes jornades de treball maratonianes. També va ser un polemista
combatiu, que es va embrancar en nombroses querelles al voltant, per exemple, de la figura de
Llorenç Villalonga, a qui respectava com a autor però de qui sempre va intentar que no s’oblidés
ni es blanquegés l'historial de falangista. Home de conviccions fortes i lleials, Massot no tenia
pèls a la llengua. Un cop li vaig preguntar quina opinió li mereixia que la jerarquia eclesiàstica
espanyola qualifiqués la unitat d’Espanya de bé moral i comparés l’independentisme amb el
pecat. La seva resposta: “Aquesta no és la meva Església. Jo no hi tenc res a veure, amb
aquests”.

Ingrés a Montserrat

Quan explicava les raons que l’havien dut a prendre la decisió “fonamental” de fer-se monjo –és
l’adjectiu que ell usava–, Massot solia parlar més de factors culturals, morals i sociopolítics que
no pas espirituals, potser perquè aquests darrers s’estimava més quedar-se’ls només per a ell.
Tot i que provenia d’una família creient i havia estudiat amb els jesuïtes al col·legi Montision de
Palma, Massot explicava que les primeres vegades que va pujar al monestir, encara estudiant
universitari, mai no li va passar pel cap la idea de quedar-hi. Lector voraç, i ja amb una forta
vocació intel·lectual, la seva idea era convertir-se en bibliotecari o fer-se professor de castellà o
francès, però a poc a poc la vocació monàstica se li va anar desvetllant. “Com que durant la
primera visita a Montserrat m’hi havia sentit còmode –va dir-me el 2019–, vaig continuar venint i
aviat ja vaig pensar que aquí podria trobar-m’hi bé”. A Montserrat, el jove Massot, que ja tenia
una consciència nacional accentuada i un antifranquisme perfectament definit, va trobar-hi una
religiositat que no havia estat contaminada pel nacionalcatolicisme del règim, i també una visió
oberta i plural del cristianisme, i un reducte de catalanitat natural i militant. S’hi va sentir com a
casa i ho va convertir en la seva casa.

Una família mallorquina

En realitat, Massot va sentir-se com a casa a Montserrat perquè hi va trobar un ambient cultural i
religiós similar al que havia tingut a la seva pròpia casa familiar. Fill d’un metge i d’una noia de
família benestant, Josep Massot i Muntaner va néixer a Palma l’any 1941, i la seva infantesa
hauria estat ombrívola i estreta, com la de tants dels seus coetanis, si no hagués estat pel dens
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bagatge cultural de la seva família, insòlit en la Mallorca de l’època. Era una família per a qui la
música i els llibres eren essencials des de feia unes quantes generacions. El besavi del pare
Massot, Guillem Massot i Beltran, era músic, una vocació que va inculcar als seus dos fills,
Josep Massot i Planes i Melcior Massot i Planes, l’avi i l’oncle respectivament del pare Massot.
A més, com que l’avi i el pare havien viscut, per raons professionals i personals, uns quinze
anys a Barcelona, quan van tornar a l’illa van portar amb ells molts llibres i discos d’òpera.

No és casual, en aquest sentit, que la família Massot jugués un paper clau en una certa
revitalització de la vida cultural palmesana i mallorquina durant els anys més foscos de la
postguerra. A casa dels oncles del pare Massot s’hi celebraven unes concorregudes vetllades
literàries, que eren freqüentades per tots els noms rellevants de la literatura de l’illa, des de
veterans de l’Escola Mallorquina com Maria Antònia Salvà, Miquel Ferrà i Guillem Colom fins a
promeses incipients com Llorenç Moyà i el díscol Jaume Vidal Alcover. També hi acudien, quan
venien a Mallorca de visita, escriptors catalans de la categoria de Carles Riba i Clementina
Arderiu.

De Barcelona, el pare de Josep Massot, que era simpatitzant d’Unió Democràtica de Catalunya,
va acabar duent cap a Mallorca una altra cosa que, a la llarga, acabaria sent tan determinant per
al seu fill com els llibres i els discos: el catalanisme.

Una visió de la història

Rigorós, conscient de les complexitats de la realitat i dels éssers humans, el pare Massot
sempre va ser partidari de practicar una historiografia valenta i no acomodatícia, en què el gruix
de la informació presentada de manera asèptica preval per sobre dels atractius de la narrativa.
“Per a un historiador –deia–, la neutralitat és impossible. Els historiadors que es presenten com
a neutrals solen adoptar els arguments falsos d’un dels dos bàndols. L’historiador ha de prendre
un posicionament perquè, si bé escriu per explicar els fets, els fets també han de ser interpretats,
i les interpretacions es fan d’acord amb la concepció del món i de les coses que té cadascú”.

Entre l’extensíssima bibliografia del pare Massot cal remarcar els següents títols: L’Església
catalana al segle XX (1975), El bisbe Josep Miralles i l’Església de Mallorca (1991), Els
mallorquins i la llengua autòctona (1972), Els escriptors i la Guerra Civil a les Illes Balears
(1990), Llengua, literatura i societat a la Mallorca contemporània (1993), Cultura i vida a Mallorca
entre la guerra i la postguerra (1930-1950) (1978). També destaca la sèrie Escriptors i erudits
contemporanis, que consta de més d’una dotzena de volums. Igual de valuosa per a la literatura
catalana ha estat la tasca de Massot com a editor. Gràcies a Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, una editorial sense una vocació comercial estricta, molts assaigs sobre religió,
història i llengua, així com molts estudis literaris, epistolaris i biografies, han pogut veure la llum.

La feinada valuosa i colossal de Josep Massot i Muntaner, així com el seu compromís amb el
país, li valgueren nombrosos reconeixements i guardons. El més important va ser el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes 2012.
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La dimensió històrica de Josep Massot i
Muntaner
Ens ha deixat Josep Massot i Muntaner (1941-2022), un monjo savi. Que la seva mort hagi
coincidit amb la festa del llibre no pot ser un simple atzar. Sempre va viure envoltat i dedicat a la
lletra impresa. El seu somriure tímid amagava una determinació de ferro, una capacitat
incansable de fer feina, de cremar-se les seves emblanquinades celles en un mar de lletres. Ell
sol simbolitzava la continuïtat de Montserrat com a cenacle cultural mil·lenari, com a refugi
llibresc. Ell i els seus amics Hilari Raguer –un altre historiador erudit de primeríssim nivell, al
qual ha sobreviscut només un any i mig– i Lluís Duch, l’antropòleg i filòsof mort el 2018.

Massot i Muntaner no haurà arribat a viure el mil·lenari del cenobi, però ha estat clau per
recuperar per al monestir la seva potència intel·lectual, és a dir, per arribar a l’efemèride amb els
deures fets. Des de la modèstia, sempre va sentir que tenia una missió i s’hi va dedicar en cos i
ànima: fer història. En un doble sentit. Escriure la història de la Guerra Civil de les Illes i enfortir
les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, les PAM, que dirigia des del 1971, mig segle al
capdavant d’un segell amb més de cinc-cents anys de trajectòria. Aviat està dit. Era plenament
conscient d’aquesta dimensió secular del projecte editorial que pilotava amb una passió que
anava per dins, amb una entrega total.

Amb la desaparició de Massot i Muntaner, sumada a les de Raguer i Duch, Montserrat queda
una mica orfe de grans referents de saviesa humanística. Eren tres intel·lectuals de solidesa
reconeguda, admirable. Massot i Raguer, amb la seva bonhomia i el seu rigor, van saber seduir
el gran hispanista anglès Paul Preston, que gràcies a ells va sumar a la seva mirada el bagatge
de la historiografia catalana, sovint tan ignorada a les Espanyes. Preston va tenir una gran
relació personal i intel·lectual amb tots dos.

Massot i Muntaner deixa un buit i ens llega el testimoni d’una tasca incansable i exemplar.
Catalunya i les Illes perden un referent. Descansi en pau.

Portada
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missatges entre els protagonistes, 
la majoria amb amics influents i 
sense gaire ètica al currículum.  

Dit tot això, que la majoria dels 
lectors ja sabien, la pregunta del 
milió que jo formulo és molt sim-
ple: ¿creuen que aquest tipus de 
corrupteles només passen a les 
altures (partits polítics, ajunta-
ments importants, comunitats 
autònomes, pijos famosos...) o 
també passen en altres instituci-
ons i petits ajuntaments? n 

RÈPLICA  

L’àrea verda és  
per a residents 

Ester López  
ECOLOGIA URBANA. AJUNT. BCN 

En resposta a la carta de Mercè 
Hidalgo, Barcelona: Ni viure ni tre-
ballar a la nostra ciutat, volem in-
formar-la, en primer lloc, que 
l’objectiu de l’aparcament d’àrea 
verda és trobar la manera de 
 prioritzar l’estacionament dels 
residents del barri per sobre dels 
forans, i que puguin aparcar més 
fàcilment on viuen. Segons l’Or-
denança Fiscal 3.12 que regula 
l’estacionament en la via pública, 
només s’atorguen drets de resi-
dent vinculats a la direcció on 
s’està empadronat i, per tant, 
que dona la condició de resident. 
L’Ordenança només recull la 
possibilitat de canvi en el cas de 
ser titular d’un comerç ubicat en 
una zona d’àrea diferent a la de la 
zona de residència.  

Finalment, i en relació amb  
el transport públic, li fem saber 
que durant aquest últim període, 
metro, autobús, tramvia i altres 
mitjans de transport públic s’han 
adaptat a la demanda. Han com-
plert també amb els protocols de 
desinfecció i aforament, així com 
amb les mesures preventives sa-
nitàries per garantir al màxim els 
desplaçaments seguretat. Últi-
mament, a més, s’han executat 
diverses millores en el servei de 
bus, amb 17 intervencions per 
crear o segregar carrils bus amb 
l’objectiu de millorar-ne el servei 
i l’eficiència. n

Ens ha deixat un home decisiu, 
un savi que feia millor el nostre 
país. Quan expliquem als altres 
qui som, esmentem sovint artis-
tes i intel·lectuals que han projec-
tat internacionalment la nostra 
cultura. Doncs bé, el pare Josep 
Massot i Muntaner, nascut a Ma-
llorca l’any 1941, filòleg i histori-
ador eminent, ha estat un home 
clau, des de l’Associació Interna-
cional de Llengua i Literatura Ca-
talanes (AILLC), a l’hora de fer 
present la nostra realitat a les 
universitats d’arreu del món. 

Fundador i secretari durant 
molts anys de l’AILLC, aquest 
incansable monjo de Montserrat 
ha estat al darrere de nombroses 
iniciatives que han prestigiat la 
nostra imatge a l’exterior. Però, a 
més, ha estat l’autor d’una obra 
importantíssima sobre la Guerra 
Civil a Mallorca o sobre la histò-
ria de Montserrat i de l’Església 
catalana.  

Obra editorial 

Afegim-hi que ha dirigit d’una 
manera magistral les Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat 
–les més antigues en actiu– i les 
revistes Serra d’Or, Llengua & Li-
teratura, Randa o Studia Monasti-
ca i que ha estat conservador i 
impulsor de les edicions de la 
monumental Obra del Cançoner 
Popular de Catalunya, fundada 
ara fa cent anys.  

Reconegut amb el Premi 
d’Ho-nor de les Lletres Catalanes 
de l’any 2012, el doctorat hono-
ris causa de la Universitat de les 
Illes Balears l’any 1998 i el de la 
Universitat de València l’any 
2016, la medalla d’Honor de la 

Xarxa Vives d’Universitats l’any 
2018, el premi Francesc de B. 
Moll de 1989, la Creu de Sant 
Jordi de 1996, el Premi Nacional 
de Cultura Popular de la Gene-
ralitat de 1997 i la Medalla d’Or 
de les Balears l’any 2019, és im-
possible resumir en un article el 
llegat immens que el pare Mas-
sot ens deixa.  

Certament la seva producció 
bibliogràfica és impressionant i 
la seva tasca editorial és d’una 
magnitud colossal. I cal subrat-
llar, a més, la seva aportació ri-
gorosa, exigent, profundament 
civilitzada a la construcció del 
conjunt de la nostra cultura.  

Home d’esperit constructiu i 
de concòrdia, s’ha lliurat amb 

passió a la seva labor científica 
sense estridències i sense desa-
tendre mai la dimensió humana 
que ens arrela entre els altres. Ha 
estat un home cívic.Des de la me-
va època d’estudiant de filologia i 
de col·laborador dels professors 
Antoni M. Badia i Margarit i Joan 
Coromines, la meva vinculació 
amb el pare Massot ha estat in-
tensa, constant i extraordinària-
ment estimulant i enriquidora. 
Semblava veritablement impos-
sible que una sola persona pogués 
realitzar una labor tan ambiciosa 
i amb tant de sentit com la que el 
pare Massot ha dut a terme des de 
Montserrat, des de l’AILLC, des 
de l’Institut d’Estudis Catalans, 
l’Institut d’Estudis Menorquins o 
l’Acadèmia de Bones  Lletres. 

Una figura referent 

Durant la meva etapa com a di-
rector de la Fundació Carulla i de 
l’Editorial Barcino vaig poder te-
nir l’oportunitat de mantenir-hi 
un contacte assidu per la seva 
condició de membre actiu del 
Consell Assessor. El seu criteri 
sempre consistent, la seva admi-
rable capacitat de treball, la seva 
generositat sense límits n’han 
fet un referent indispensable per 
als estudiosos de la nostra histò-
ria, de la nostra llengua i de la 
nostra literatura.  

L’Abadia de Montserrat apa-
reix en la nostra memòria col-
lectiva associada a algunes de  
les nostres personalitats més 
emblemàtiques i influents, com 
l’abat Aureli Maria Escarré, el 
músic Ireneu Segarra o el biblista 
Bonaventura Ubach. Sens dubte 
cal incloure entre aquests noms 
el del pare Josep  Massot. n 

 
 

P Carles Duarte és  
poeta i lingüista.

L’erudit monjo de Montserrat, filòleg i historiador deixa un llegat immens.  
Fundador de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura i reconegut amb nombroses distincions,  
entre elles el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, va ser un home d’esperit constructiu i de concòrdia.

Un savi que ens va fer millors

 Josep Massot Obituari

El monjo de Montserrat, filòleg i historiador Josep Massot.
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RÈPLICA  
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ECOLOGIA URBANA. AJUNT. BCN 
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Amb Josep Massot 
i Muntaner  

✒ “Penso que és molt més útil treballar per 
als altres que no treballar per a un mateix”. 
Aquestes paraules de l’historiador Josep 
Massot i Muntaner –el pare Massot, en Pep 
Massot–, que la Institució de les Lletres Ca-
talanes va recollir en una de les seves postals 
i que en les últimes hores són força citades i 
retuitades, són efectivament un bon resum de 
la seva actitud vital i intel·lectual. Fa mig any 
celebràvem el seu vuitantè aniversari; ara, 
l’endemà d’un Sant Jordi bell i dur a la vega-
da, hem de lamentar la seva mort. Crec sin-
cerament, i m’agrada repetir-ho, que la feina 
d’en Massot i Muntaner com a historiador, 
d’una solidesa i un valor excepcionals, és una 
de les estructures d’estat amb què comptem 
realment com a país tots aquells que parlem, 
escrivim i pensem en català. És una feina fe-
ta, com ell mateix deia, per als altres, mai per 
a ell mateix. Josep Massot i Muntaner no des-
coneixia la vanitat, però precisament perquè 
sabia què era i en què consistia, no hi va per-
dre ni un segon de la seva vida. 

  
✒ En comptes del reconeixement i del lluï-
ment va cercar la pervivència de tot un país, 
que és el nostre. Això atorga a la seva feina una 
dimensió transcendent, en la mesura que ell, 
religiós i monjo benedictí, entenia millor la 
transcendència: allò que va més enllà de la in-
dividualitat de cadascú i que ens reforça com 
a col·lectiu. El fet religiós el concebia a partir de 
l’etimologia llatina de la paraula religió: religa-
re, tornar a lligar. El coneixement era, en la se-
va visió de les coses, una forma de salvació, in-
dividual però sobretot col·lectiva. El ser, per a 
ell, és necessàriament el ser amb els altres. 

  
✒ Per això es va fer historiador, perquè de ben 
jove va comprendre que allò que ens desfà, com 
a humans, és l’oblit i la mentida, que solen anar 
junts. I per això va dedicar la major part dels 
seus esforços a desmuntar les mentides i l’oblit 
abocats damunt la nostra història pel feixisme, 
primer amb una Guerra Civil i després amb 
una dictadura, totes dues criminals. Ho va fer 
a través de la seva pròpia obra, en la qual els ciu-
tadans de les Balears i de Catalunya podem tro-
bar una explicació rigorosa i clara de qui som 
com a poble i de què va significar i significa en-
cara, per a nosaltres, el segle XX. I també a tra-
vés del catàleg que, com a editor de les Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, va construir 
al llarg de cinquanta anys. 

  
✒ Vaig visitar Montserrat per primera vega-
da el gener passat, i vaig tenir el goig de fer-ho 
amb ell com a amfitrió i guia. Sis hores amb 
el pare Massot van donar per a molt: vam par-
lar de la mort i no la temia, però tenia una fei-
nada per fer, encara, i mantenia la visió lúci-
da, de vegades irònica, sobre el país i sobre Oc-
cident. Defugia termes confusos com pessi-
misme o optimisme i es reafirmava en la 
necessitat de combatre la desmemòria i la in-
formació, tal com havia après de Pierre Vilar 
i de Vicens Vives. La fe, i també la bellesa, són 
filles de la memòria. Ens deixa un llegat enor-
me; i sobretot, com ell volia, útil. No ens que-
dem sense ell, sinó amb ell.

SEBASTIÀ ALZAMORA

Un armari al mig del carrer

Alguns diumenges a la tarda, 
avorrida rentant plats o 
planxant bates, penso que 
deu ser el matí a Central 
Park i que milers de perso-

nes s’hi deuen passejar tranquil·la-
ment i sense cotxes. M’agrada pensar 
que la potència creativa a Manhattan 
no són els gratacels ni els hotels super-
luxosos, sinó aquest parc mig artifici-
al que va dissenyar Frederick Law 
Olmsted més o menys al mateix temps 
que Cerdà omplia el Pla de Barcelona 
d’illes de cases i xamfrans. Pintors, no-
vel·listes, cineastes, ballarins, cui-
ners... tots els creadors de Nova York 
passen per Central Park. És l’element 
més distintiu de la ciutat i font d’ins-
piració de tantíssimes persones. I re-
llegint coses sobre Central Park i No-
va York, m’he obsessionat uns dies 
amb l’artista Maira Kalman. Durant 
uns anys tenia una carpeta amb els 
seus dibuixos de persones, que són 
molt expressius i plens de colors.  

Kalman ha il·lustrat desenes de lli-
bres per a nens i adults, i ha dissenyat 
moltes portades del New Yorker, en-
tre les quals destaca la mítica “New 
Yorkistan”, en col·laboració amb Rick 
Meyerowitz. Era l’any 2001 i els Estats 
Units havien començat a bombarde-
jar l’Afganistan quan Kalman va dibui-
xar Nova York com un trencaclosques 
conceptual amb les capelletes o agru-
pacions informals, comparables a les 
formacions tribals afganeses que tant 
atemorien els exèrcits ianquis. Era 
una manera de protestar contra la in-
vasió fent evident, amb un simple di-
buix, que Nova York no és gaire dife-
rent de Kabul, és una col·lisió fantàs-
tica de submons.  

Maira Kalman fa narrativa, però 
gràfica. I la seva inspiració és la gent. 
Camina, deambula, passeja, de vega-
des fins i tot fa fotografies dels perso-
natges que li criden l’atenció. I després 
va a casa, i els dibuixa des del seu apar-
tament lluminós. Dedueixo per les 
imatges que viu en una planta alta, 
perquè des de les finestres (aquelles fi-
nestres tan característiques de guillo-

tina sense cortines ni porticons que 
inunden els edificis vells de Nova 
York) es veuen les cornises dels edifi-
cis del davant.  

Kalman dibuixa exactament tot 
allò que les bones fotografies d’arqui-
tectura defugen: les persones. Als seus 
dibuixos no hi ha parets, ni sostres, ni 
finestres. Però s’entén, per la indu-
mentària dels personatges, si són a 
l’estació, al carrer o en un sopar. Di-
buixa actituds, manies i caràcters, que 
tothom entén sense necessitat d’es-
criure ni una sola línia.  

Kalman i el seu fill van obrir un 
museu genial a Nova York, literal-
ment en un forat en una façana de 
Manhattan, que era el pou d’un vell 
ascensor en desús. Entre dos apara-
dors, el Mmuseumm és com un petit 
armari profund on hi exposen objec-
tes de la “història natural moderna”. 
Un museu a peu de carrer que és com 
un armari, l’exposició més famosa del 
qual va ser l’armari de Sara Berman, 
mare i àvia dels impulsors. ¿Quin in-
terès pot tenir l’armari d’una senyora 
vella i anònima que vestia de blanc i 
ho endreçava tot de manera immacu-
lada? Sens dubte, l’ocurrència d’obrir 
un armari d’una persona normal i 

anònima al mig del carrer, entre bo-
tigues i fruiteries. L’exposició va aca-
bar passant pel Met, i el Mmuseumm 
continua obrint les velles portes de 
l’ascensor als caminants.  

Fa uns anys que tots els plans urba-
nístics i els projectes evoquen l’objec-
tiu d’atendre l’“escala humana”, “la 
ciutat per a les persones” o, darrera-
ment, l’“urbanisme de gènere”. Però 
és tan difícil posar les persones al cen-
tre del disseny! Qüestions aparent-
ment tan senzilles com que el sol d’hi-
vern al migdia entri per les finestres 
del menjador o que els equips educa-
dors puguin organitzar-se els espais 
d’una escola a mida queden enterra-
des per requeriments molt més se-
cundaris o normatives impossibles. 
Vaig treballar uns anys en una admi-
nistració municipal i em desespera-
va la quantitat d’hores que havia de 
passar en reunions interminables i 
omplint informes. I m’expliquen que 
el teletreball i les desconfiances no 
han parat de créixer i que hi ha cada 
cop menys temps per caminar i enten-
dre realment què cal a cada barri. Els 
concursos demanen encaixar super-
fícies, sostres, edificabilitats, rendi-
ments, consum i indicadors numèrics. 
Però culturalment encara ens costa 
qüestionar aquests paràmetres per 
prioritzar qüestions tan subjectives 
com humanes. Tot es tecnifica tant 
que els veïns que assisteixen als pro-
cessos participatius acaben havent 
d’aprendre el llenguatge tècnic per-
què la tècnica no surt de la retòrica nu-
mèrica. Potser cal deixar d’obsessio-
nar-se amb la productivitat documen-
tal i destinar unes hores a observar. 
Quan vaig quedar embarassada de la 
primera filla em vaig sentir absurda-
ment culpable per si la maternitat 
afectaria el meu rendiment professi-
onal. Però ara he descobert el treball 
subversiu de Maira Kalman, que a 
contracorrent dedica el seu temps a 
comprendre què fan els altres. I, amb 
el seu permís, m’he conjurat per no 
perdre aquest hàbit. Sense caminar i 
observar no es pot fer ciutat. 

MARIA SISTERNAS TUSELL

ARQUITECTA I CONSULTORA
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va visió de les coses, una forma de salvació, in-
dividual però sobretot col·lectiva. El ser, per a 
ell, és necessàriament el ser amb els altres. 

  
✒ Per això es va fer historiador, perquè de ben 
jove va comprendre que allò que ens desfà, com 
a humans, és l’oblit i la mentida, que solen anar 
junts. I per això va dedicar la major part dels 
seus esforços a desmuntar les mentides i l’oblit 
abocats damunt la nostra història pel feixisme, 
primer amb una Guerra Civil i després amb 
una dictadura, totes dues criminals. Ho va fer 
a través de la seva pròpia obra, en la qual els ciu-
tadans de les Balears i de Catalunya podem tro-
bar una explicació rigorosa i clara de qui som 
com a poble i de què va significar i significa en-
cara, per a nosaltres, el segle XX. I també a tra-
vés del catàleg que, com a editor de les Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, va construir 
al llarg de cinquanta anys. 

  
✒ Vaig visitar Montserrat per primera vega-
da el gener passat, i vaig tenir el goig de fer-ho 
amb ell com a amfitrió i guia. Sis hores amb 
el pare Massot van donar per a molt: vam par-
lar de la mort i no la temia, però tenia una fei-
nada per fer, encara, i mantenia la visió lúci-
da, de vegades irònica, sobre el país i sobre Oc-
cident. Defugia termes confusos com pessi-
misme o optimisme i es reafirmava en la 
necessitat de combatre la desmemòria i la in-
formació, tal com havia après de Pierre Vilar 
i de Vicens Vives. La fe, i també la bellesa, són 
filles de la memòria. Ens deixa un llegat enor-
me; i sobretot, com ell volia, útil. No ens que-
dem sense ell, sinó amb ell.

SEBASTIÀ ALZAMORA

Un armari al mig del carrer

Alguns diumenges a la tarda, 
avorrida rentant plats o 
planxant bates, penso que 
deu ser el matí a Central 
Park i que milers de perso-

nes s’hi deuen passejar tranquil·la-
ment i sense cotxes. M’agrada pensar 
que la potència creativa a Manhattan 
no són els gratacels ni els hotels super-
luxosos, sinó aquest parc mig artifici-
al que va dissenyar Frederick Law 
Olmsted més o menys al mateix temps 
que Cerdà omplia el Pla de Barcelona 
d’illes de cases i xamfrans. Pintors, no-
vel·listes, cineastes, ballarins, cui-
ners... tots els creadors de Nova York 
passen per Central Park. És l’element 
més distintiu de la ciutat i font d’ins-
piració de tantíssimes persones. I re-
llegint coses sobre Central Park i No-
va York, m’he obsessionat uns dies 
amb l’artista Maira Kalman. Durant 
uns anys tenia una carpeta amb els 
seus dibuixos de persones, que són 
molt expressius i plens de colors.  

Kalman ha il·lustrat desenes de lli-
bres per a nens i adults, i ha dissenyat 
moltes portades del New Yorker, en-
tre les quals destaca la mítica “New 
Yorkistan”, en col·laboració amb Rick 
Meyerowitz. Era l’any 2001 i els Estats 
Units havien començat a bombarde-
jar l’Afganistan quan Kalman va dibui-
xar Nova York com un trencaclosques 
conceptual amb les capelletes o agru-
pacions informals, comparables a les 
formacions tribals afganeses que tant 
atemorien els exèrcits ianquis. Era 
una manera de protestar contra la in-
vasió fent evident, amb un simple di-
buix, que Nova York no és gaire dife-
rent de Kabul, és una col·lisió fantàs-
tica de submons.  

Maira Kalman fa narrativa, però 
gràfica. I la seva inspiració és la gent. 
Camina, deambula, passeja, de vega-
des fins i tot fa fotografies dels perso-
natges que li criden l’atenció. I després 
va a casa, i els dibuixa des del seu apar-
tament lluminós. Dedueixo per les 
imatges que viu en una planta alta, 
perquè des de les finestres (aquelles fi-
nestres tan característiques de guillo-

tina sense cortines ni porticons que 
inunden els edificis vells de Nova 
York) es veuen les cornises dels edifi-
cis del davant.  

Kalman dibuixa exactament tot 
allò que les bones fotografies d’arqui-
tectura defugen: les persones. Als seus 
dibuixos no hi ha parets, ni sostres, ni 
finestres. Però s’entén, per la indu-
mentària dels personatges, si són a 
l’estació, al carrer o en un sopar. Di-
buixa actituds, manies i caràcters, que 
tothom entén sense necessitat d’es-
criure ni una sola línia.  

Kalman i el seu fill van obrir un 
museu genial a Nova York, literal-
ment en un forat en una façana de 
Manhattan, que era el pou d’un vell 
ascensor en desús. Entre dos apara-
dors, el Mmuseumm és com un petit 
armari profund on hi exposen objec-
tes de la “història natural moderna”. 
Un museu a peu de carrer que és com 
un armari, l’exposició més famosa del 
qual va ser l’armari de Sara Berman, 
mare i àvia dels impulsors. ¿Quin in-
terès pot tenir l’armari d’una senyora 
vella i anònima que vestia de blanc i 
ho endreçava tot de manera immacu-
lada? Sens dubte, l’ocurrència d’obrir 
un armari d’una persona normal i 

anònima al mig del carrer, entre bo-
tigues i fruiteries. L’exposició va aca-
bar passant pel Met, i el Mmuseumm 
continua obrint les velles portes de 
l’ascensor als caminants.  

Fa uns anys que tots els plans urba-
nístics i els projectes evoquen l’objec-
tiu d’atendre l’“escala humana”, “la 
ciutat per a les persones” o, darrera-
ment, l’“urbanisme de gènere”. Però 
és tan difícil posar les persones al cen-
tre del disseny! Qüestions aparent-
ment tan senzilles com que el sol d’hi-
vern al migdia entri per les finestres 
del menjador o que els equips educa-
dors puguin organitzar-se els espais 
d’una escola a mida queden enterra-
des per requeriments molt més se-
cundaris o normatives impossibles. 
Vaig treballar uns anys en una admi-
nistració municipal i em desespera-
va la quantitat d’hores que havia de 
passar en reunions interminables i 
omplint informes. I m’expliquen que 
el teletreball i les desconfiances no 
han parat de créixer i que hi ha cada 
cop menys temps per caminar i enten-
dre realment què cal a cada barri. Els 
concursos demanen encaixar super-
fícies, sostres, edificabilitats, rendi-
ments, consum i indicadors numèrics. 
Però culturalment encara ens costa 
qüestionar aquests paràmetres per 
prioritzar qüestions tan subjectives 
com humanes. Tot es tecnifica tant 
que els veïns que assisteixen als pro-
cessos participatius acaben havent 
d’aprendre el llenguatge tècnic per-
què la tècnica no surt de la retòrica nu-
mèrica. Potser cal deixar d’obsessio-
nar-se amb la productivitat documen-
tal i destinar unes hores a observar. 
Quan vaig quedar embarassada de la 
primera filla em vaig sentir absurda-
ment culpable per si la maternitat 
afectaria el meu rendiment professi-
onal. Però ara he descobert el treball 
subversiu de Maira Kalman, que a 
contracorrent dedica el seu temps a 
comprendre què fan els altres. I, amb 
el seu permís, m’he conjurat per no 
perdre aquest hàbit. Sense caminar i 
observar no es pot fer ciutat. 

MARIA SISTERNAS TUSELL

ARQUITECTA I CONSULTORA

Potser cal deixar 
d’obsessionar-se amb  

la productivitat 
documental i destinar 
unes hores a observar
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Pegasus, l’ull que  
tot ho veu 

 
La revista The New Yorker ho ha donat a 
conèixer. El Citizen Lab de la Universi-
tat de Toronto ha investigat des de fa 
més d’un any la intercepció, entre el 
2017 i el 2020, de mòbils d’independen-
tistes catalans mitjançant el programa 
israelià Pegasus, un dispositiu que no es 
pot detectar amb els antivirus del mer-
cat i que només poden adquirir institu-
cions governamentals com ara exèrcits, 
serveis d’intel·ligència i forces de segu-
retat per investigar el crim organitzat i 
el terrorisme. 

Fet i fet, Pegasus és la formula actu-
al que en l’antiguitat era sublimada per 
l’ull de Déu o ull que tot ho veu –simbo-
litzat per un ull envoltat de raigs de 
llum–, sovint dins o damunt d’un trian-
gle o d’una piràmide, utilitzat per la sim-
bologia maçònica, que fins i tot està re-
presentat al revers del Gran Segell dels 
Estats Units. 

La historia ens dona la lliçó que, ahir 
com avui, els governs –i en aquest cas l’es-

panyol, ai!–, suposadament al marge de la 
llei que diuen representar, se les pensen 
totes per fer prevaldre el sacrosant sta-
tu quo. I qui dia passa any empeny... 

JORDI PAUSAS 
PARÍS 

Feijóo: llop amb pell de xai 
El PP no donarà mai un cop de mà. Per-
deu tota esperança. Pel seu origen fran-
quista creu que el poder li pertany. No és 
un partit d’estat.  

Això sí, almenys Feijóo, encara que 
obstaculitzi l’acció del govern central, ho 
farà camuflat de xai. Guant de seda, puny 
d’acer. Alguna cosa hi hem guanyat. Amb 
la seva aurèola de moderat, promet amb 
demagògia abaixar impostos. Molts ho 
aplaudeixen. Ignoren que ho farà a l’es-
til Xunta, que els va abaixar a rendes al-
tes i va bonificar la fiscalitat a patrimo-
nis superiors a 700.000 euros, uns requi-
sits que la majoria dels que ho aclamen 
no compleixen. I, com que debilitarà els 
ingressos, retallarà sanitat i educació a 
l’estil Xunta. També vindrà amb una te-
levisió pública partidista, a l’estil Xun-

ta, i, en lloc d’un cordó, a Vox li posarà un 
llaç de fraternitat. 

MIGUEL FERNÁNDEZ-PALACIOS GORDON 
MADRID 

El dol de la vida 
En aquest mes d’abril tan romàntic com 
literari –que enguany tornem a recupe-
rar amb força i alegria– he topat en di-
ferents mitjans de comunicació amb la 
presentació del llibre Les altres mares, de 
Laia Aguilar, entrevistes que m’han fet 
remoure adversitats viscudes que també 
viu una de les protagonistes i que, per 
sort, han deixat d’estar silenciades. 

En el nostre cas –parlo en plural per-
què tot aquest malson va ser compartit 
amb el meu marit–, el fatídic desenllaç es 
produïa al cap dels tres primers mesos de 
gestació, però el desconsol era igual de 
traumàtic. 

Fa més de catorze anys no se sentia 
parlar de dol perinatal ni d’avortaments 
espontanis, no formaven part del plan-
tejament natural en la cursa del procés 
de concebre una vida. Per tant, encara no 
s’havia plantejat la necessitat de donar 

suport psicològic a les dones ni a les res-
pectives parelles, ni ningú en parlava. 

Nosaltres en vam patir tres, en un pe-
ríode de cinc anys, i durant aquella època 
vam passar del desconcert a l’acceptació. 
Vam tenir sort de topar amb bons equips 
ginecològics que ens van ajudar a enten-
dre que el que ens passava es considera-
va ben normal. A partir d’aquell moment, 
amics, coneguts i familiars van començar 
a compartir amb nosaltres experiències 
similars i aquelles confessions van ser tan 
sanadores per a nosaltres com per a ells. 
Per aquesta raó, a les nostres filles de cinc 
i nou anys sempre els expliquem que 
abans d’elles vam tenir tres embarassos 
fallits, tres amors que no vam arribar a 
conèixer, però que sí que vam sentir i vam 
acompanyar en el dol. 

RUTH GARCIA HERRERO 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
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Putin és un feixista?

Mussolini és el crea-
dor del feixisme: va 
posar en marxa la 
seva praxi política, 
l’absorció de l’estat 

pel partit. Comparar el que feia i de-
ia Mussolini i el que fa i diu Putin res-
pon la pregunta de si Putin és o no un 
feixista. Una referència: Antonio 
Scurati a L’home de la providència. El 
paral·lelisme entre el que diu ara el 
món de Putin i el que deia llavors de 
Mussolini confirma la demostració. 
I és concloent. 

El que els feixistes feien i deien 
d’ells mateixos: 1) “Nosaltres ens 
comptem entre els que van defensar 
la més rígida intransigència”, Giovi-
nezza, himne feixista; 2) “El feixisme 
no és un partit, és una religió”, 21 de 
juny de 1925, IV Congrés Nacional 
Feixista; 3) “El fet consumat sempre 
té l’origen en la doctrina”, Mussoli-
ni, juny de 1925; 4) “Ja sabeu el que 
penso sobre la violència. Per a mi és 
profundament moral, més moral que 
el compromís i la transacció”, Musso-
lini, juny de 1925; 5) “Els homes tenen 
el mèrit de dir sempre alguna cosa 
certa i el privilegi de no veure mai la 
veritat”, Mussolini, 1925; 6) El govern 
italià presentà el 1925 un projecte de 
llei per depurar el personal no feixis-
ta de l’administració pública, un que 
anul·là el que quedava de llibertat de 
premsa i un tercer que reforçà el po-
der executiu. L’objectiu era la iden-
tificació del Duce amb el president 
del govern, i del partit feixista amb 
l’estat; 7) “[…] crear un imperi, 
aquests són els prodigis de l’esperit 
humà”, Mussolini, 1925; 8) “En defi-
nitiva, la sentència s’hauria de diri-
gir contra l’assassinat, culpable d’ha-
ver difamat el feixisme, d’haver difós 
la plaga del socialisme i d’haver mort 
per uns quants cops de puny, cosa que 

arrossegava a la justícia 
cinc valerosos cavallers 
(feixistes)”, Roberto Fa-
rinacci, 16-24 de març de 
1926, en relació al segrest 
i assassinat del diputat so-
cialista Giacomo Matte-
otti per les esquadres fei-
xistes; 9) “Si avanço, se-
guiu-me; si retrocedeixo, 
mateu-me; si em maten, 
vengeu-me”, Mussolini, 7 
d’abril de 1926; 10) “El rè-
gim feixista, superant els prejudicis 
del liberalisme, ha repudiat l’agnosti-
cisme religiós de l’estat, encarnat en 
una separació entre Església i estat, 
tan absurda com la separació entre 
l’esperit i la matèria”, carta de Mus-
solini a Alfredo Rocco, de 4 de maig de 
1926; 11) “Que als feixistes se’ls estal-
viï l’ultratge i l’escarni d’alguns pro-
cediments ordinaris. Un règim revo-
lucionari té les seves pròpies i inexo-
rables lleis revolucionàries que el sal-
vaguarden”, Il Popolo d’Italia, 1 de 
novembre de 1926; 12) “Del que es 
tracta ara és d’ofegar a la gorja les pa-
raules de milions de potencials mur-
muradors abans que arribin als seus 
llavis”, Mussolini, Palau de Justícia, 1 
de febrer de 1927; 13) “És hora de dir 
que l’home abans de sentir la neces-

seu únic pensament és el benestar del 
poble italià. És absurd declarar que el 
govern italià no descansa sobre una 
base popular o que no se sosté sobre 
els consensos actius i pràctics de les 
grans masses. És un moviment que 
ha fet un gran servei al món”, Wins-
ton Churchill, conferència de prem-
sa a l’ambaixada britànica a Roma, 20 
de gener de 1927; 3) “Només un crim: 
el pensament. Més ben dit, la sospi-
ta d’un pensament”, La Libertà, dia-
ri antifeixista, 17 de març de 1927; 4) 
“Potser el que calia era un home com 
el que la providència ens ha permès 
trobar, un home que no tingués les 
preocupacions de l’escola liberal”, Pi-
us XI, Universitat Catòlica del Sagrat 
Cor, Milà, 13 de febrer de 1929. 

El que va fer l’estat feixista per no 
perdre una guerra colonial i preser-
var la imatge política de l’estat: bom-
bardeig dels oasis de Taizerbo. Cire-
naica, Líbia. 31 de juliol de 1931. Co-
ta d’acció, 700 m. Vuit avions bom-
barders. Armament: 24 bombes de 
21 kg, 12 de 12 kg, 320 de 2 kg de gas 
mostassa. I Itàlia havia signat al 1925 
el tractat de la Societat de Nacions 
que prohibia la utilització d’arma-
ment químic. 

Si se substitueix Mussolini per 
Putin i poble italià per poble rus, tot 
encaixa. Fins i tot el seguiment cec 
del líder pel poble malgrat la desin-
formació i la mentida. Rússia té un 
imperi i el vol preservar. Itàlia no el 
tenia i el volia crear. També són pa-
ral·lels els errors i els enganys que 
Mussolini va induir i practicar en lí-
ders polítics i religiosos de llavors: 
Churchill, Pius XI… Putin ara ho ha 
fet amb Merkel, Michel, Macron… 

El que farà Putin per no perdre la 
guerra a Ucraïna està per veure. Pe-
rò la conclusió queda demostrada: 
Putin és un feixista al segle XXI.

sitat de la cultura sent la 
necessitat de l’ordre. La 
policia ha precedit a la 
història, al professor [...]. 
Només vull dir-vos que en 
deu anys Itàlia, la nostra 
Itàlia, serà irreconeixible 
per si mateixa perquè li 
haurem transformat ra-
dicalment la cara i sobre-
tot l’ànima”, Mussolini, 
26 de maig de 1926; 14) 
“L’acció dels partits 

d’oposició abans existents a Itàlia es 
pot considerar sufocada amb l’excep-
ció del Partit Comunista”, Arturo 
Bocchini, octubre-novembre de 
1927; 15) “No tinc cap inconvenient 
a declarar que el sufragi universal és 
una pura ficció convencional. No diu 
res i no significa res”, Mussolini, dis-
curs al Senat, primavera de 1928; 16) 
“La política exterior del govern feixis-
ta ha col·locat Itàlia en l’ordre del dia 
mundial… La seva estrella s’aixeca 
lentament a l’horitzó”, Mussolini, 5 
de juny de 1928. 

El que el món deia del feixisme: 1) 
“[…] el feixisme no renuncia a l’ús de 
la violència”, L’Osservatore Romano, 
25 de setembre de 1925; 2) “No he po-
gut evitar quedar fascinat per les ma-
neres senzilles del Sr. Mussolini. El 

JOAQUIM COELLO
ENGINYER
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per Putin i 

‘poble italià’ 
per ‘poble 
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Pegasus, l’ull que  
tot ho veu 

 
La revista The New Yorker ho ha donat a 
conèixer. El Citizen Lab de la Universi-
tat de Toronto ha investigat des de fa 
més d’un any la intercepció, entre el 
2017 i el 2020, de mòbils d’independen-
tistes catalans mitjançant el programa 
israelià Pegasus, un dispositiu que no es 
pot detectar amb els antivirus del mer-
cat i que només poden adquirir institu-
cions governamentals com ara exèrcits, 
serveis d’intel·ligència i forces de segu-
retat per investigar el crim organitzat i 
el terrorisme. 

Fet i fet, Pegasus és la formula actu-
al que en l’antiguitat era sublimada per 
l’ull de Déu o ull que tot ho veu –simbo-
litzat per un ull envoltat de raigs de 
llum–, sovint dins o damunt d’un trian-
gle o d’una piràmide, utilitzat per la sim-
bologia maçònica, que fins i tot està re-
presentat al revers del Gran Segell dels 
Estats Units. 

La historia ens dona la lliçó que, ahir 
com avui, els governs –i en aquest cas l’es-

panyol, ai!–, suposadament al marge de la 
llei que diuen representar, se les pensen 
totes per fer prevaldre el sacrosant sta-
tu quo. I qui dia passa any empeny... 

JORDI PAUSAS 
PARÍS 

Feijóo: llop amb pell de xai 
El PP no donarà mai un cop de mà. Per-
deu tota esperança. Pel seu origen fran-
quista creu que el poder li pertany. No és 
un partit d’estat.  

Això sí, almenys Feijóo, encara que 
obstaculitzi l’acció del govern central, ho 
farà camuflat de xai. Guant de seda, puny 
d’acer. Alguna cosa hi hem guanyat. Amb 
la seva aurèola de moderat, promet amb 
demagògia abaixar impostos. Molts ho 
aplaudeixen. Ignoren que ho farà a l’es-
til Xunta, que els va abaixar a rendes al-
tes i va bonificar la fiscalitat a patrimo-
nis superiors a 700.000 euros, uns requi-
sits que la majoria dels que ho aclamen 
no compleixen. I, com que debilitarà els 
ingressos, retallarà sanitat i educació a 
l’estil Xunta. També vindrà amb una te-
levisió pública partidista, a l’estil Xun-

ta, i, en lloc d’un cordó, a Vox li posarà un 
llaç de fraternitat. 

MIGUEL FERNÁNDEZ-PALACIOS GORDON 
MADRID 

El dol de la vida 
En aquest mes d’abril tan romàntic com 
literari –que enguany tornem a recupe-
rar amb força i alegria– he topat en di-
ferents mitjans de comunicació amb la 
presentació del llibre Les altres mares, de 
Laia Aguilar, entrevistes que m’han fet 
remoure adversitats viscudes que també 
viu una de les protagonistes i que, per 
sort, han deixat d’estar silenciades. 

En el nostre cas –parlo en plural per-
què tot aquest malson va ser compartit 
amb el meu marit–, el fatídic desenllaç es 
produïa al cap dels tres primers mesos de 
gestació, però el desconsol era igual de 
traumàtic. 

Fa més de catorze anys no se sentia 
parlar de dol perinatal ni d’avortaments 
espontanis, no formaven part del plan-
tejament natural en la cursa del procés 
de concebre una vida. Per tant, encara no 
s’havia plantejat la necessitat de donar 

suport psicològic a les dones ni a les res-
pectives parelles, ni ningú en parlava. 

Nosaltres en vam patir tres, en un pe-
ríode de cinc anys, i durant aquella època 
vam passar del desconcert a l’acceptació. 
Vam tenir sort de topar amb bons equips 
ginecològics que ens van ajudar a enten-
dre que el que ens passava es considera-
va ben normal. A partir d’aquell moment, 
amics, coneguts i familiars van començar 
a compartir amb nosaltres experiències 
similars i aquelles confessions van ser tan 
sanadores per a nosaltres com per a ells. 
Per aquesta raó, a les nostres filles de cinc 
i nou anys sempre els expliquem que 
abans d’elles vam tenir tres embarassos 
fallits, tres amors que no vam arribar a 
conèixer, però que sí que vam sentir i vam 
acompanyar en el dol. 

RUTH GARCIA HERRERO 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
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Putin és un feixista?

Mussolini és el crea-
dor del feixisme: va 
posar en marxa la 
seva praxi política, 
l’absorció de l’estat 

pel partit. Comparar el que feia i de-
ia Mussolini i el que fa i diu Putin res-
pon la pregunta de si Putin és o no un 
feixista. Una referència: Antonio 
Scurati a L’home de la providència. El 
paral·lelisme entre el que diu ara el 
món de Putin i el que deia llavors de 
Mussolini confirma la demostració. 
I és concloent. 

El que els feixistes feien i deien 
d’ells mateixos: 1) “Nosaltres ens 
comptem entre els que van defensar 
la més rígida intransigència”, Giovi-
nezza, himne feixista; 2) “El feixisme 
no és un partit, és una religió”, 21 de 
juny de 1925, IV Congrés Nacional 
Feixista; 3) “El fet consumat sempre 
té l’origen en la doctrina”, Mussoli-
ni, juny de 1925; 4) “Ja sabeu el que 
penso sobre la violència. Per a mi és 
profundament moral, més moral que 
el compromís i la transacció”, Musso-
lini, juny de 1925; 5) “Els homes tenen 
el mèrit de dir sempre alguna cosa 
certa i el privilegi de no veure mai la 
veritat”, Mussolini, 1925; 6) El govern 
italià presentà el 1925 un projecte de 
llei per depurar el personal no feixis-
ta de l’administració pública, un que 
anul·là el que quedava de llibertat de 
premsa i un tercer que reforçà el po-
der executiu. L’objectiu era la iden-
tificació del Duce amb el president 
del govern, i del partit feixista amb 
l’estat; 7) “[…] crear un imperi, 
aquests són els prodigis de l’esperit 
humà”, Mussolini, 1925; 8) “En defi-
nitiva, la sentència s’hauria de diri-
gir contra l’assassinat, culpable d’ha-
ver difamat el feixisme, d’haver difós 
la plaga del socialisme i d’haver mort 
per uns quants cops de puny, cosa que 

arrossegava a la justícia 
cinc valerosos cavallers 
(feixistes)”, Roberto Fa-
rinacci, 16-24 de març de 
1926, en relació al segrest 
i assassinat del diputat so-
cialista Giacomo Matte-
otti per les esquadres fei-
xistes; 9) “Si avanço, se-
guiu-me; si retrocedeixo, 
mateu-me; si em maten, 
vengeu-me”, Mussolini, 7 
d’abril de 1926; 10) “El rè-
gim feixista, superant els prejudicis 
del liberalisme, ha repudiat l’agnosti-
cisme religiós de l’estat, encarnat en 
una separació entre Església i estat, 
tan absurda com la separació entre 
l’esperit i la matèria”, carta de Mus-
solini a Alfredo Rocco, de 4 de maig de 
1926; 11) “Que als feixistes se’ls estal-
viï l’ultratge i l’escarni d’alguns pro-
cediments ordinaris. Un règim revo-
lucionari té les seves pròpies i inexo-
rables lleis revolucionàries que el sal-
vaguarden”, Il Popolo d’Italia, 1 de 
novembre de 1926; 12) “Del que es 
tracta ara és d’ofegar a la gorja les pa-
raules de milions de potencials mur-
muradors abans que arribin als seus 
llavis”, Mussolini, Palau de Justícia, 1 
de febrer de 1927; 13) “És hora de dir 
que l’home abans de sentir la neces-

seu únic pensament és el benestar del 
poble italià. És absurd declarar que el 
govern italià no descansa sobre una 
base popular o que no se sosté sobre 
els consensos actius i pràctics de les 
grans masses. És un moviment que 
ha fet un gran servei al món”, Wins-
ton Churchill, conferència de prem-
sa a l’ambaixada britànica a Roma, 20 
de gener de 1927; 3) “Només un crim: 
el pensament. Més ben dit, la sospi-
ta d’un pensament”, La Libertà, dia-
ri antifeixista, 17 de març de 1927; 4) 
“Potser el que calia era un home com 
el que la providència ens ha permès 
trobar, un home que no tingués les 
preocupacions de l’escola liberal”, Pi-
us XI, Universitat Catòlica del Sagrat 
Cor, Milà, 13 de febrer de 1929. 

El que va fer l’estat feixista per no 
perdre una guerra colonial i preser-
var la imatge política de l’estat: bom-
bardeig dels oasis de Taizerbo. Cire-
naica, Líbia. 31 de juliol de 1931. Co-
ta d’acció, 700 m. Vuit avions bom-
barders. Armament: 24 bombes de 
21 kg, 12 de 12 kg, 320 de 2 kg de gas 
mostassa. I Itàlia havia signat al 1925 
el tractat de la Societat de Nacions 
que prohibia la utilització d’arma-
ment químic. 

Si se substitueix Mussolini per 
Putin i poble italià per poble rus, tot 
encaixa. Fins i tot el seguiment cec 
del líder pel poble malgrat la desin-
formació i la mentida. Rússia té un 
imperi i el vol preservar. Itàlia no el 
tenia i el volia crear. També són pa-
ral·lels els errors i els enganys que 
Mussolini va induir i practicar en lí-
ders polítics i religiosos de llavors: 
Churchill, Pius XI… Putin ara ho ha 
fet amb Merkel, Michel, Macron… 

El que farà Putin per no perdre la 
guerra a Ucraïna està per veure. Pe-
rò la conclusió queda demostrada: 
Putin és un feixista al segle XXI.

sitat de la cultura sent la 
necessitat de l’ordre. La 
policia ha precedit a la 
història, al professor [...]. 
Només vull dir-vos que en 
deu anys Itàlia, la nostra 
Itàlia, serà irreconeixible 
per si mateixa perquè li 
haurem transformat ra-
dicalment la cara i sobre-
tot l’ànima”, Mussolini, 
26 de maig de 1926; 14) 
“L’acció dels partits 

d’oposició abans existents a Itàlia es 
pot considerar sufocada amb l’excep-
ció del Partit Comunista”, Arturo 
Bocchini, octubre-novembre de 
1927; 15) “No tinc cap inconvenient 
a declarar que el sufragi universal és 
una pura ficció convencional. No diu 
res i no significa res”, Mussolini, dis-
curs al Senat, primavera de 1928; 16) 
“La política exterior del govern feixis-
ta ha col·locat Itàlia en l’ordre del dia 
mundial… La seva estrella s’aixeca 
lentament a l’horitzó”, Mussolini, 5 
de juny de 1928. 

El que el món deia del feixisme: 1) 
“[…] el feixisme no renuncia a l’ús de 
la violència”, L’Osservatore Romano, 
25 de setembre de 1925; 2) “No he po-
gut evitar quedar fascinat per les ma-
neres senzilles del Sr. Mussolini. El 

JOAQUIM COELLO
ENGINYER

Si substituïm 
Mussolini 
per Putin i 

‘poble italià’ 
per ‘poble 

rus’, tot 
encaixa
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Ucranianos celebran la pascua ortodoxa en El
Vendrell pidiendo paz | Diari de Tarragona
Fue una celebración llena de emoción. Y de esperanza. Agradecidos de poder celebrar la pascua ortodoxa y pedir
por la paz, pero con el dolor de la crueldad que sufre su país.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y Naciones Unidas habían pedido una tregua en la guerra para
poder celebrar la pascua ortodoxa, pero Rusia se opuso y siguieron los bombardeos y asedios.

Los ucranianos alojados en El Vendrell y Calafell pidieron poder celebrar la pascua  ortodoxa ucraniana en la
que tras la misa el sacerdote bendice la carne, huevos y los lácteos que comen las familias tras el recogimiento de la
Cuaresma.

El rector de El Vendrell no puso objeciones  si se encontraba un sacerdote ortodoxo. Ucranianos afincados en El
Vendrell contactaron con una ONG y encontraron a un monje de Crimea afincado en Barcelona que ofreció el
servicio.

En los dos últimos años en Ucrania no habían podido celebrar la pascua por la pandemia y este año, en el país
tampoco por la sacudida de la guerra. Por eso los ucranianos del Baix Penedès pedían esa celebración para pedir
por la paz. 

Iban a trasladarse a Tarragona, pero la falta de transporte motivó a buscar un lugar en El Vendrell. Se planteó la
capilla de la colonia ferroviaria de Sant Vicenç de Calders que precisamente en los últimos días un grupo de
ucranianos han ayudado a pintar.

Esa capilla se llenó de emoción cuando se encendieron las velas. Con un respetuoso silencio y con las mentes a
miles de kilómetros, donde hay miedo, muerto, sufrimiento y dolor.  

Los ucranianos prepararon el dulce típico de esa celebración. Alegres por recuperar algo de su tradición, pero con el
alma en Ucrania. A muchos el inicio de la guerra les cogió en Barcelona pasando unos días y no pudieron regresar.
Otros son refugiadis que han tenido que salir del país dejándolo todo atrás.
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Los ucranianos prepararon los dulces de la pascua.

En 2018 la iglesia ortodoxa ucraniana se independizó de la rusa a la que estaba subordinada en el Patriarcado de
Moscú hace tres siglos. Ese cisma también fue un motivo de conflicto.

Ucranianos junto a la capilla de la colonia ferroviaria de Sant Vicenç de Calders.

Los ucranianos acogidos en el Baix Penedès plantearon la posibilidad de oficiar una especial celebración lejos de su
país y con el miedo por los ataques sobre sus ciudades y familias.  Un centenar de personas siguió el oficio.

Los ucranianos prepararon los dulces de la pascua.

En 2018 la iglesia ortodoxa ucraniana se independizó de la rusa a la que estaba subordinada en el Patriarcado de
Moscú hace tres siglos. Ese cisma también fue un motivo de conflicto.

Ucranianos junto a la capilla de la colonia ferroviaria de Sant Vicenç de Calders.

Los ucranianos acogidos en el Baix Penedès plantearon la posibilidad de oficiar una especial celebración lejos de su
país y con el miedo por los ataques sobre sus ciudades y familias.  Un centenar de personas siguió el oficio.



Afortunados por poderlo celebrar pero con la angustia de las atrocidades que está sufriendo Ucrania.
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Els fidels romanesos omplen l'església
parroquial de Solsona en la celebració de la
Pàsqua | Nació Solsona
Aquest dissabte, 23 d'abril, l'església del Cor de Maria, a la parròquia de Solsona, s'ha vestit
d'una manera especial, amb icones religioses i ornaments de l'església ortodoxa, ja que la
comunitat romanesa de Solsona i Guissona celebrava un dels dies de més solemnitat en
l’Església Ortodoxa Romanesa, el Dissabte Sant i la Vetlla Pasqual, unes festes que no
coincideixen amb el ritus catòlic ja que segueixen un calendari diferent.

 

Al costat de l'altar, els fidels hi deixen tot d'ofrenes Foto: Ramón Estany

La celebració s'ha iniciat a quarts d'onze de la nit quan el Pare Dan Aurelian S'Fârlea, sacerdot
ortodox que té cura de les comunitats romaneses de Solsona i Guissona ha iniciat les
recitacions pròpies de la litúrgia i ha encés el ciri, amb el qual tots els fidels han encés també les
seves candeles.  
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El grup de veus que acompanyen al Pare ortodox en la celebració Foto: Ramón Estany

A diferència d'altres anys, a causa del fred i l'amenaça de pluja que feia aquesta nit, la
celebració que dona inicia a aquesta Missa especial no ha sortit a fora de l'església i s'ha fet tota
dins.   

Els fidels omplien l'església Foto: Ramón Estany
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El sacerdot ha travessat l'església enmig dels fidels Foto: Ramón Estany

Després de dos anys de pandèmia, els romanesos han recuperat la normalitat de les
celebracions religioses ja que l'any passat, aquesta missa es va haver de fer amb restriccions
d'aforament i a la tarda a causa del toc de queda.  
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Soldats ucraïnesos celebren la Pasqua ortodoxa al front de batalla a Khàrkiv.

EFE/EPA/VASILIY ZHLOBSKY

AGÈNCIES
❘ KÍIV ❘ L’ofensiva russa a Ucraïna, 
que ja ha deixat milers de morts 
entre civils i militars, va com-
plir ahir dos mesos sense que les 
parts hagin aconseguit avançar 
en les negociacions per establir 
un alto el foc.

Segons l’ONU, almenys 2.200 
civils han mort des de l’inici 
de la campanya militar russa 
a Ucraïna el 24 de febrer. No-
més a Mariúpol haurien mort 
més de 20.000 persones, segons 
l’alcalde.

Les hostilitats i la incertesa 
també han causat la fugida 
d’Ucraïna de més de cinc mili-
ons de persones en les últimes 
vuit setmanes, segons l’ONU, 
mentre centenars de milers 
van arribar a Rússia des dels 
territoris de les autoproclama-
des repúbliques de Donetsk i 
Lugansk, així com altres parts 
d’Ucraïna, d’acord amb fonts 
oficials russes.

Els dos mesos del conflicte 
es compleixen en plena ofen-
siva russa pel control total 
del Donbass, a l’est ucraïnès. 
“L’enemic continua realitzant 
operacions ofensives per esta-
blir el control total sobre Do-
netsk i Lugansk”, segons l’últim 
informe de l’Exèrcit ucraïnès.

Un alt comandament militar 
rus va reconèixer aquesta set-
mana que durant la segona fase 
de l’“operació militar especial” 
Rússia buscarà aconseguir el 
control també del sud d’Ucraï-
na, amb possible accés a la fron-
tera amb Moldàvia. Aquests 
plans no han estat confirmats 
ni desmentits pel Kremlin, però 
l’activitat de les tropes russes en 
aquestes direccions durant els 
propers dies serà determinant 
per comprendre si Moscou es-
tendrà la campanya més enllà 
de l’objectiu inicial d’“alliberar” 

La invasió russa a Ucraïna compleix 
dos mesos sense pistes de treva
Milers de morts per als dos bàndols i milions de refugiats || Els combats continuen 
en plena ofensiva de Moscou sobre els territoris prorussos del Donbass

Europa dE l’Est conflictE bèl·lic

el Donbass. D’altra banda, les 
negociacions entre les parts es 
van estancar fa aproximada-
ment un mes, després d’agreu-
jar-se els combats a Mariúpol 
i sortir a la llum les imatges 
de possibles crims de guerra a 
Butxa.

Ahir, la comissària de Drets 
Humans del Parlament Ucraï-
nès, Liudmila Denisova, va de-
nunciar els bombardejos rus-
sos sobre “ciutats pacífiques” i 
coincidint amb les celebracions 
de la Pasqua ortodoxa. Els bom-
bardejos es van intensificar a la 
ciutat de Khàrkiv, on van resul-
tar ferides quatre persones, però 
uns altres quatre civils haurien 
mort a la regió de Donetsk i vuit 
més, a la regió de Lugansk.

n El president ucraïnès, Vo-
lodímir Zelenski, va pronun-
ciar ahir un discurs des de la 
mil·lenària catedral de Santa 
Sofia de Kíiv amb motiu de 
la celebració de la Pasqua or-
todoxa centrat aquest any 
en l’esperança enmig de la 
guerra amb Rússia.

“En aquesta època de Pas-
qua li demanem a Déu que 
ens concedeixi la seua grà-

cia i concedeixi a Ucraïna la 
pau, la reconciliació i bons 
auguris”, va afirmar.

“La festivitat d’avui ens 
dona gran esperança i una 
fe infrangible en la qual la 
llum vencerà les tenebres, 
que el bé vencerà el mal, que 
la vida vencerà la mort i que 
Ucraïna també vencerà”, va 
destacar el dirigent ucraïnès 
en el discurs.

DISCURS

Zelenski, en el discurs de Pasqua:  
Ucraïna “vencerà el mal”

Andalusia celebrarà abans 
de l’estiu eleccions

andalusia política

❘ JAÉN ❘ El president de la Junta 
d’Andalusia, Juanma Moreno, 
va reiterar la necessitat que la 
comunitat compti amb un Pres-
supost per al 2022 i el 2023, per 
la qual cosa que va indicar que 
convocarà eleccions “abans de 
l’estiu”, encara que no va con-
cretar la data elegida.

“Està clar que la legislatura 
s’ha acabat”, va sentenciar Mo-
reno a preguntes dels mitjans 
durant l’assistència la processó 
de la Verge del Cabeça a Andú-

jar (Jaén). “Andalusia necessita 
un Pressupost i el necessita per 
al 2022 i el 2023. Això ens porta 
irremeiablement a convocar les 
eleccions abans de l’estiu”, va 
asseverar el president.

Tenint en compte que han 
de transcórrer 54 dies entre la 
convocatòria i la celebració de 
les eleccions, queden dos dates 
disponibles perquè siguin abans 
de l’inici del període vacacional 
del juliol i l’agost: els diumenges 
19 i 26 de juny.

Els llibreters de Barcelona rebran  
ajuts pels danys de les tempestes

cultura sant jordi

❘ BARCELONA ❘ L’ajuntament de 
Barcelona, el departament de 
Cultura i la Cambra del Llibre 
oferiran solucions per compen-
sar els llibreters per les pèrdu-
es provocades pel temporal de 
pluja i granís durant la diada de 
Sant Jordi. Està previst que el 
consistori, el Govern i la Cam-
bra del Llibre es reuneixin avui 
dilluns.

El temporal, que fins i tot va 
causar ferides lleus a cinc per-
sones al cedir diverses carpes, 

va obligar algunes parades a 
tancar abans de l’hora progra-
mada perquè van quedar per-
judicades o perquè se’ls van 
mullar els exemplars.

El tinent d’alcaldia de Cul-
tura de Barcelona, Jordi Martí, 
va explicar que ha parlat amb 
editors i llibreters i buscaran 
solucions “perquè l’aigua no 
s’emporti l’alegria” recupe-
rada aquest any. “A partir de 
dilluns treballarem amb el 
Gremi d’Editors, el Gremi de 

Llibreters i el Gremi de Llibre 
Vell”, va dir a través de Twitter.  
Segons fonts del departament, 
la titular de Cultura, Natàlia 
Garriga, es va posar en contac-
te ràpidament amb llibreters i 
editors, “tenint en compte que 
molts dels afectats són editori-
als petites”.

Així mateix, el Gremi de Lli-
breters va anunciar que tots els 
desperfectes causats per la plu-
ja en les parades seran atesos 
des de la Cambra del Llibre.

Investiguen la  
mort d’una dona  
per arma de foc

almEria

❘ ALMERIA ❘ La Guàrdia Civil 
d’Almeria va informar ahir 
que ha obert una investiga-
ció per poder aclarir els fets 
sobre l’ocorregut dasprés de 
la mort d’una dona per arma 
de foc en un cortijo de Berja, 
a Almeria. Segons van apun-
tar les autoritats, l’incident 
va tenir lloc el passat dia 18 
d’abril i la investigació de 
moment es troba sota secret 
de sumari.

L’oposició liberal 
guanya les eleccions 
a Eslovènia

balcans

❘ LJUBLJANA ❘ El partit opositor 
Moviment Llibertat (GS) de 
Robert Golob, d’orientació li-
beral ecologista, hauria gua-
nyat les eleccions legislatives 
celebrades ahir a Eslovènia 
amb un 35,8% dels vots, 
segons els sondejos a peu 
d’urna. El segueix amb un 
22,5% el conservador Partit 
Demòcrata Eslovè (SDS) del 
primer ministre de dretes, 
Janez Jansa.

Les armes, primera 
causa de mort 
juvenil als EUA

Eua

❘ WASHINGTON ❘ Les armes de foc 
s’han convertit en el primer 
factor de mort per als nens 
i adolescents dels EUA, al 
davant ja dels accidents de 
cotxe, segons els Centres 
de Control i Prevenció de 
Malalties (CDC). 45.222 
nord-americans van morir 
per arma de foc durant l’any 
2020, uns 4.300 menors de 
dinou anys.
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Soldats ucraïnesos celebren la Pasqua ortodoxa al front de batalla a Khàrkiv.

EFE/EPA/VASILIY ZHLOBSKY

AGÈNCIES
❘ KÍIV ❘ L’ofensiva russa a Ucraïna, 
que ja ha deixat milers de morts 
entre civils i militars, va com-
plir ahir dos mesos sense que les 
parts hagin aconseguit avançar 
en les negociacions per establir 
un alto el foc.

Segons l’ONU, almenys 2.200 
civils han mort des de l’inici 
de la campanya militar russa 
a Ucraïna el 24 de febrer. No-
més a Mariúpol haurien mort 
més de 20.000 persones, segons 
l’alcalde.

Les hostilitats i la incertesa 
també han causat la fugida 
d’Ucraïna de més de cinc mili-
ons de persones en les últimes 
vuit setmanes, segons l’ONU, 
mentre centenars de milers 
van arribar a Rússia des dels 
territoris de les autoproclama-
des repúbliques de Donetsk i 
Lugansk, així com altres parts 
d’Ucraïna, d’acord amb fonts 
oficials russes.

Els dos mesos del conflicte 
es compleixen en plena ofen-
siva russa pel control total 
del Donbass, a l’est ucraïnès. 
“L’enemic continua realitzant 
operacions ofensives per esta-
blir el control total sobre Do-
netsk i Lugansk”, segons l’últim 
informe de l’Exèrcit ucraïnès.

Un alt comandament militar 
rus va reconèixer aquesta set-
mana que durant la segona fase 
de l’“operació militar especial” 
Rússia buscarà aconseguir el 
control també del sud d’Ucraï-
na, amb possible accés a la fron-
tera amb Moldàvia. Aquests 
plans no han estat confirmats 
ni desmentits pel Kremlin, però 
l’activitat de les tropes russes en 
aquestes direccions durant els 
propers dies serà determinant 
per comprendre si Moscou es-
tendrà la campanya més enllà 
de l’objectiu inicial d’“alliberar” 

La invasió russa a Ucraïna compleix 
dos mesos sense pistes de treva
Milers de morts per als dos bàndols i milions de refugiats || Els combats continuen 
en plena ofensiva de Moscou sobre els territoris prorussos del Donbass

Europa dE l’Est conflictE bèl·lic

el Donbass. D’altra banda, les 
negociacions entre les parts es 
van estancar fa aproximada-
ment un mes, després d’agreu-
jar-se els combats a Mariúpol 
i sortir a la llum les imatges 
de possibles crims de guerra a 
Butxa.

Ahir, la comissària de Drets 
Humans del Parlament Ucraï-
nès, Liudmila Denisova, va de-
nunciar els bombardejos rus-
sos sobre “ciutats pacífiques” i 
coincidint amb les celebracions 
de la Pasqua ortodoxa. Els bom-
bardejos es van intensificar a la 
ciutat de Khàrkiv, on van resul-
tar ferides quatre persones, però 
uns altres quatre civils haurien 
mort a la regió de Donetsk i vuit 
més, a la regió de Lugansk.

n El president ucraïnès, Vo-
lodímir Zelenski, va pronun-
ciar ahir un discurs des de la 
mil·lenària catedral de Santa 
Sofia de Kíiv amb motiu de 
la celebració de la Pasqua or-
todoxa centrat aquest any 
en l’esperança enmig de la 
guerra amb Rússia.

“En aquesta època de Pas-
qua li demanem a Déu que 
ens concedeixi la seua grà-

cia i concedeixi a Ucraïna la 
pau, la reconciliació i bons 
auguris”, va afirmar.

“La festivitat d’avui ens 
dona gran esperança i una 
fe infrangible en la qual la 
llum vencerà les tenebres, 
que el bé vencerà el mal, que 
la vida vencerà la mort i que 
Ucraïna també vencerà”, va 
destacar el dirigent ucraïnès 
en el discurs.
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n L’Ajuntament de Manresa es 
dotarà d’un Pla Director de Parti-
cipació Ciutadana, un document 
que fixarà els objectius en matè-
ria de participació i marcarà les lí-
nies estratègiques per assolir-los. 

De manera prèvia, els serveis 
tècnics municipals han realitzat 
una primera diagnosi sobre l’estat 
de la participació ciutadana a la 
ciutat, que ara es posarà a debat 
amb la ciutadania i les entitats de 
Manresa, per tal que hi facin apor-
tacions a través d’una enquesta. 

Totes aquelles persones que hi 
vulguin participar han de ser ma-
jors de 16 anys. 

Un cop recollida tota la infor-
mació, es farà una sessió de retorn 
a totes les persones interessades 
per donar a conèixer els resultats. 
La fase següent ja serà l’inici del 
procés participatiu per plantejar 

accions per al Pla Director. 
El procés es va iniciar a finals 

de l’any passat amb la valoració de 
l’estat de la participació ciutada-
na a la ciutat, tant pel que fa als 
mecanismes de participació que 
promou l’Ajuntament de Manre-
sa com pel que fa a les diferents 
entitats i associacions que hi ha a 
la ciutat. 

En aquests mesos s’han fet en-
trevistes al personal tècnic res-
ponsable dels diferents Consells 
Municipals i s’ha realitzat una en-
questa a les entitats inscrites al Re-
gistre Municipal d’Associacions, 
que ha estat contestada per 87 en-
titats, un fet que es valora molt po-
sitivament perquè ajuda a tenir 
una fotografia més aproximada 
sobre la situació de les associaci-
ons i la valoració que fan dels di-
ferents mecanismes de participa-
ció. 

Com a òrgans de participació, 
l’Ajuntament disposa de consells 
sectorials i de districte. 

També el consistori engega 
processos participatius i disposa 
de la plataforma de participació 
Decidim Manresa.

L’Ajuntament obre una 
enquesta per elaborar el 
Pla Director de Participació

REDACCIÓ. MANRESA

u El document fixarà els 
objectius en la matèria i 
marcarà les línies 
estratègiques per assolir-los
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n La comunitat de l’abadia de 
Montserrat va perdre la matinada 
de diumenge el monjo i destacat 
intel·lectual Josep Massot i Mun-
taner, que va morir a l’edat de 80 
anys. Massot feia 57 anys que era 
monjo i 50 que era sacerdot. 

Entre altres facetes destacades, 
fou el director de les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, va 
col·laborar en l’edició de la Gran 
Enciclopèdia Catalana i va dirigir 
el Diccionari de Literatura Cata-
lana. L’any 1996 va ser guardonat 
amb la Creu de Sant Jordi i el 1997 
amb el Premi Nacional de Cultu-
ra Popular. També va rebre, el 
2012, el Premi d’Honor de les Lle-
tres Catalanes. El funeral se cele-
brarà demà, dimarts, a les 10.45 
hores i serà presidit pel pare abat 
Manel Gasch. 

Massot va néixer el 1941 a la 
ciutat de Palma. Va estudiar Filo-
logia romànica a la Universitat de 
Barcelona, on es va llicenciar el 
1963, i amplià els seus estudis de 
filosofia i teologia a Alemanya. 
També es va formar clandestina-
ment  en els Estudis Universitaris 
Catalans de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Entre el 1970 i el 1973 
donà classes a la Universitat de 
Barcelona i, a partir del 1973, fou 
nomenat secretari de l’Associació 
Internacional de Llengua i Litera-
tura Catalanes. Col·laborà en la 

Gran Enciclopèdia Catalana i di-
rigí el Diccionari de Literatura Ca-
talana del 1977 al 1979, any de la 
seva publicació. Membre de la 
Secció Històrico-Arqueològica de 
l’Institut d’Estudis Catalans i de la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona, era conservador del 
fons de l’Obra del Cançoner Po-
pular de Catalunya i fundador de 
la Societat Catalana de Llengua i 
Literatura i de la revista Randa. 

L’any 1989 fou guardonat amb 
el Premi Francesc de Borja Moll 
dels Premis 31 de desembre de 
l’Obra Cultural Balear, el 1996 
amb la Creu de Sant Jordi, i el 1997 
amb el Premi Nacional de Cultu-
ra Popular, concedit per la Gene-
ralitat de Catalunya. Així mateix, 
l’any 1994 fou guardonat amb el 
Crítica Serra d’Or de Recerca en 
Humanitats. 

Com a monjo, ingressà a Mont-
serrat l’any 1962 i fou ordenat pre-
vere el 1972. Va ser un dels mon-
jos que va acompanyar la tanca-
da d’intel·lectuals a Montserrat de 
1970, germen de l’Assemblea de 
Catalunya. Entre altres coses, 
s’hauria ocupat d’amagar les 
agendes de molts dels partici-
pants per evitar que fossin inter-
vingudes per la Guàrdia Civil 
quan els participants tornessin a 
casa. L’any 2010 va publicar una 
edició actualitzada de la Història 
de Montserrat.

Montserrat perd el monjo i 
intel·lectual Josep Massot, 
director de les publicacions
u Va entrar a l’abadia el 1962 i fou ordenat prevere el 1972, era Creu de 
Sant Jordi i Premi Nacional de Cultura Popular uEl funeral es farà demà

DAVID BRICOLLÉ. MONISTROL DE MONTSERRAT

El monjo Josep Massot, en una imatge al claustre del monestir ARXIU/M. ARSO

AnunciAnunciAnunci
Anunci sobre duplicats de títols de drets funeraris

S’han sol·licitat diversos duplicats de títols de drets funeraris, en règim de concessió a perpetuïtat. Per declarar 
anul·lats els títols anteriors dels drets funeraris, s’obre un període d’informació pública de vint dies, a comptar 
des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’efecte 
de que les persones interessades puguin examinar l’expedient i adduir allò que estimin procedent, de conformitat 
amb l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques:

(cost segons operadora)

Tel. gratuït: 93 878 23 01         644 069 801

Els expedients es podran consultar a l’Oficina de Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Manresa, Plaça Major 
número 1, planta baixa, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. Per comparèixer a l’Oficina de Serveis 
Funeraris cal demanar cita prèvia al telèfon 93.878.24.77

Manresa, 12 d’abril de 2022

El tinent d’alcalde
Regidor delegat de Qualitat Urbana,
Via Pública i Ciutat Intel·ligent.

Josep Gili Prat
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vingudes per la Guàrdia Civil 
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casa. L’any 2010 va publicar una 
edició actualitzada de la Història 
de Montserrat.

Montserrat perd el monjo i 
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Manresa, 12 d’abril de 2022
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GENT

Tarragona
Julián Garrido Molina. Ha 
mort a 86 anys. El seu funeral 
serà avui a les 10 h. a l’església 
de Sant Sebastià de la Canon-
ja.
Dolores Sabriego Madrid. 
Ha mort a 76 anys. El seu fu-
neral serà avui a les 11.30 h. a 
la parròquia de Bonavista.
Valentín Fernández Martí-
nez. Ha mort a 84 anys. El seu 
funeral serà avui a les 15 h. a la 
parròquia de Sant Pau.
Reus
María José Mimbrero Álva-
rez. Ha mort a 56 anys. El seu 
funeral serà avui a les 15.30 h. 
al Tanatori.

DEFUNCIONS

ACN

El monjo benedictí, filòleg i his-
toriador Josep Massot i Munta-
ner va morir la matinada de diu-
menge als 80 anys al monestir 
de Santa Maria de Montserrat. 
El religiós, natural de Mallorca, 
era director de les Publicacions 

de l’Abadia de Montserrat des 
del 1971, on impulsà les dife-
rents col·leccions i revistes com 
la històrica Serra d’Or. 

Massot fou fundador de la 
Societat Catalana de Llengua 
i Literatura i conservador del 
fons de l’Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya. Com a 
erudit i intel·lectual, va rebre 
nombrosos premis i distincions, 
entre ells, el Crítica Serra d’Or el 
1993, la Creu de Sant Jordi l’any 
1996 o el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes el 2012 per 
una «trajectòria de cinquanta 
anys de treball sense vacances 
per la cultura catalana». L’Aba-
dia de Montserrat va anunciar 
ahir la defunció del pare Massot, 
va recordar que feia 57 anys que 
era monjo i 50 que era sacerdot, 
i va avançar que el funeral, pre-
sidit pel pare Abat Manel Gasch, 
serà demà, 26 d’abril, a les 10.45 
hores. El president Aragonès va 
lamentar la seva mort.

Mor als 80 anys 
el monjo, filòleg i 
historiador Josep Massot

OBITUARI

Va ser Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
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Josep Massot i Muntaner. | ACN

El monjo benedictí, filòleg i historiador Josep Massot i Muntaner va morir a la matinada de diumenge als 80 anys al monestir de Santa Maria de Montserrat.
El religiós, natural de Mallorca, era director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat des del 1971.

Massot era fundador de la Societat Catalana de Llengua i Literatura i conservador del fons de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. A banda, va rebre
la Creu de Sant Jordi el 1996 i el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes el 2012.
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Un moment de la lectura del pregó de Moros i Cristians a càrrec de Jordina Freixanet.

J. MARTÍNEZ

La festa dels Moros i 
Cristians torna a Lleida
Freixanet: “La cultura és de tots i la fem entre tots”

CERTÀMENS TRADICIÓ

❘ LLEIDA ❘ La Seu Vella va aco-
llir ahir el pregó concert de 
la Festa de Moros i Cristians, 
que aquest any recupera la 
normalitat després de la pan-
dèmia i tornarà a ser un dels 
grans actes de maig a Lleida, 
en concret, els dies 14 i 15. El 
pregó va anar a càrrec de la 
segona tinenta d’alcalde de la 
Paeria, Jordina Freixanet. La 
d’aquest any serà una festa es-
pecial, després que el 2020 no 
pogués celebrar el 25 aniversa-
ri per la pandèmia i l’any pas-

sat s’hagués de conformar amb 
un format híbrid. Freixanet va 
dir que la festa és un exemple 
d’“esperit de pau, cohesió i no 
competició”, encara que pugui 
semblar una paradoxa al te-
nir en la batalla, que cada any 
guanya un dels dos bàndols, 
un dels eixos centrals. Freixa-
net va voler posar de manifest 
que Moros i Cristians de Lleida 
són “una gran família que re-
presenten –va dir– valors més 
necessaris que mai en un mo-
ment com l’actual”, amb refe-

rència a la guerra a Ucraïna. Va 
defensar la sostenibilitat de la 
festa, la igualtat de gènere i la 
governança en la presa de de-
cisions. També va defensar que 
“la cultura popular només ho 
serà si és de tots i la fem entre 
tots”. El pregó va donar pas a 
un concert a càrrec d’Ilerband, 
banda de carrer de Lleida que 
va interpretar diverses peces 
encara que el plat fort va ser 
Yurida, l’himne del 25 ani-
versari de la Festa de Moros 
i Cristians.

❘ BARCELONA ❘ El monjo bene-
dictí, filòleg i historiador 
Josep Massot i Muntaner va 
morir ahir als vuitanta anys 
al monestir de Santa Maria 
de Montserrat. El religiós, 
natural de Mallorca, era di-
rector de les Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat des 
del 1971, on va impulsar les 
diferents col·leccions i revis-
tes com Serra d’Or. Massot 
era fundador de la Societat 
Catalana de Llengua i Litera-
tura i conservador del fons de 
l’Obra del Cançoner Popular 
de Catalunya. Com a erudit 
i intel·lectual, va rebre nom-
brosos premis i distincions, 
com el Crítica Serra d’Or el 

1993, la Creu de Sant Jordi 
el 1996 o el Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes el 
2012 per una “trajectòria 
de cinquanta anys de treball 
sense vacances per la cultura 
catalana”.

Mor als vuitanta anys  
el monjo i historiador 
Josep Massot

OBITUARI CULTURA

Josep Massot i Muntaner.

Pare Josep Massot  
i Muntaner
Creu de Sant Jordi

El president i el Govern 
de la Generalitat de Catalunya 

expressen el seu dol

Visita als vestigis bèl·lics del tossal de la Moradilla

❘ LLEIDA ❘ La ruta pels vestigis bèl·lics del tossal de la Moradi-
lla, que forma part dels Itineraris per a la Recuperació de 
la memòria democràtica de Lleida, va congregar ahir nom-
brosos participants.

Avanç per a la reducció de tumors sòlids

❘ MADRID ❘ Investigadors de la Universitat Case Western Re-
serve (Estats Units) han aconseguit suprimir el creixement 
d’alguns tumors sòlids mitjançant la manipulació d’unes 
cèl·lules immunitàries conegudes com macròfags.

Mor el primer 
nen per la nova 
hepatitis 
desconeguda

SANITAT

❘ LONDRES ❘ Els casos d’hepa-
titis infantil aguda d’origen 
desconegut inicialment re-
portats al Regne Unit con-
tinuen augmentant, i ja se 
n’han confirmat almenys 
169 en onze països, un dels 
quals mortal, va informar 
ahir l’Organització Mundi-
al de la Salut (OMS), que va 
emetre recomanacions per 
fer front a aquesta alerta 
sanitària. La majoria dels 
casos s’han registrat a Eu-
ropa, excepte nou de confir-
mats als Estats Units i dotze 
a Israel. El Regne Unit és el 
que més n’ha reportat (114), 
seguit d’Espanya (13), va 
assenyalar l’OMS. L’orga-
nització amb seu a Ginebra 
va indicar que 17 dels nens 
afectats han necessitat un 
trasplantament de fetge.

MEDI AMBIENT ACTIVITATS
AJUNTAMENT DE MONTOLIU

Els participants en el taller als Patamolls de Montoliu.

Taller de fabricació de caixes  
niu als Patamolls de Montoliu
❘ MONTOLIU ❘ L’ajuntament de 
Montoliu de Lleida i la Coo-
perativa Rebolls Serveis Am-
bientals van organitzar ahir 
als Patamolls de Montoliu de 
Lleida un taller de fabricació 
de caixes niu per a ocells in-
sectívors i caixes refugi per a 

muricecs, destinat a famílies 
del municipi.

Aquesta activitat té com 
a objectiu preservar i poten-
ciar la biodiversitat d’aquest 
espai natural. Els participants 
les van confeccionar i després 
van ser instal·lades a la zona.
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Necrològiques

EFE 
BARCELONA 

Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, va rebre el 1996 
la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat 

El filòleg, historiador i monjo Jo-
sep Massot i Muntaner, Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes 
2012 i que va rebre el 1996 la 
Creu de Sant Jordi de la Genera-
litat, va morir ahir als 80 anys, 
segons va donar a conèixer l’Aba-
dia de Montserrat. Jaume Massot 
i Muntaner, nascut a Marratxí 
(Mallorca) el 1941, era el direc-
tor de les publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat des del 1971 i 
doctor honoris causa per la Uni-
versitat de les Illes Balears. Va ser 
secretari de l’Associació Interna-

cional de Llengua i Literatura Ca-
talanes, membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC)  i de la 
Reial Acadèmia de les Bones Lle-
tres de Barcelona, i fundador de la 
Societat Catalana de Llengua i Li-
teratura i de la revista Randa. 
També va impulsar i dirigir la 
històrica revista Serra d’Or. Al 

llarg de la seva vida va rebre di-
versos guardons, com el Francesc 
de Borja Moll dels Premis 31 de 
desembre de l’Obra Cultural Balear 
(1989), el premi Crítica Serra 
d’Or (1993), el Premi Nacional 

de Cultura Popular de la Genera-
litat (1997) i el Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes (2012). 
Aquest últim premi, un dels més 
prestigiosos de l’àmbit cultural 
català, li va ser atorgat en reco-
neixement a la seva «dedicació a 
la llengua i la literatura catala-
nes». Josep Massot va publicar 
més de 1.200 treballs i nombro-
sos llibres sobre temes de llen-
gua, literatura i història dels te-
rritoris de parla catalana, com Els 
mallorquins i la llengua autòcto-
na, Antoni M. Alcover i la llengua 
catalana, Els creadors del Montse-
rrat modern o Georges Bernanos i 
la guerra civil, traduït al francès 
i a l’alemany. 

El funeral de Josep Massot, que 
feia 57 anys que era monjo i 50 
que era sacerdot, se celebrarà 
demà, presidit per l’abat Manel 
Gasch. 

Mor als 80 anys el filòleg, monjo 
i historiador Josep Massot

Obituari

Director de Publicacions 
de l’Abadia de 
Montserrat, va impulsar 
la revista ‘Serra d’Or’

EFE 
MADRID 

Descubridor de humoristas 
como Chiquito de la 
Calzada y Paz Padilla, entre 
otros, tenía 76 años 

El académico, director, guionis-
ta y productor Tomás Summers, 
descubridor de humoristas, co-
mo Chiquito de la Calzada o Paz 
Padilla, falleció el sábado en Se-
villa, a los 76 años, según infor-
mó ayer la Academia de Televi-
sión y de las Ciencias y las Artes 
del Audiovisual. Nacido en Mai-
rena, Tomás Summers era her-
mano de Manuel, director de ci-
ne, dibujante y humorista, de 
Guillermo, dibujante, guionista 

y presentador de Televisión Es-
pañola (TVE), y tío de David 
Summers, el cantante del grupo 
Hombres G. Tomás Summers fue 
un rostro reconocido de TVE en 
los años 80 y 90, y también fue 
creador de muchos programas 
musicales, variedades y de hu-
mor, además de descubrir a hu-
moristas como Chiquito de la 
Calzada, Paz Padilla, Manu Sán-
chez o Santi Rodríguez. Forma-
ba parte de una familia de nue-
ve hermanos de procedencia bri-
tánica y afincada en Sevilla. Su 
padre fue gobernador civil de 
Huelva. Miembro fundador de la 
Academia de Televisión y de las 
Ciencias y las Artes del Audiovi-
sual, Summers comenzó en TVE 
en 1963, junto a sus hermanos 
Manuel y Guillermo.

Fallece el productor 
y guionista Tomás 
Summers

Obituario

TARRAGONA 
Dolores Sabriego Madrid, 76 a. 
El funeral será hoy, a las 11.30 
horas, en la iglesia de Bonavista. 
Valentín Fernández Martínez, 
84 a. El funeral será hoy, a las 
15.00 horas, en la iglesia de 
Sant Pau. 
REUS 
María José Mimbrero Álvarez, 
56 a. La ceremonia será hoy, a 
las 15.30 horas, en el Tanatorio 
Municipal. 
LA CANONJA 
Julián Garrido Molina, 86 a. 
El funeral será hoy, a las 10.00 
horas, en la iglesia de Sant 
Sebastià.
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Mor als 80 anys el monjo Josep Massot i
Muntaner, defensor de la llengua catalana
Descansi en pau. El monjo benedictí Josep Massot i Muntaner ha mort als vuitanta anys
durant la matinada d'aquest diumenge, ha anunciat l'Abadia de Montserrat. Va néixer el 1941 a
Palma (Mallorca) i fou filòleg, historiador, assagista i director de les Publicacions de l'Abadia de
Montserrat des de l'any 1971. Feia 57 anys que era monjo i cinquanta que era sacerdot. El pare
abat Manel Gasch presidirà el funeral el pròxim dimarts 26 d'abril a les 10.45 hores. "En fer-vos-
ho saber, amb tristesa i plens d’esperança en Jesucrist ressuscitat, l’encomanem a les vostres
pregàries".

Des de ben jove es va interessar pels estudis històrics i lingüístics, fins al punt que es va
especialitzar en l'edat mitjana i en altres temes com la postguerra o la història de l'Església. Va
arribar a impulsar treballs de recerca i homenatges sobre autors històrics de la cultura catalana,
així com estudis filològics. També va escriure sovint a la premsa i a revistes especialitzades,
com Serra d'Or. Membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans i de
la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, era conservador del fons de l'Obra del
Cançoner Popular de Catalunya i fundador tant de la Societat Catalana de Llengua i Literatura
i de la revista Randa. Va publicar un gran nombre d'obres.

Una trajectòria amb guardons importants

Per la seva trajectòria va rebre guardons tan importants com la Creu de Sant Jordi l'any 1996 o
el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 2012. El 1989 va ser guardonat amb el Premi
Francesc de Borja Moll dels Premis 31 de desembre de l'Obra Cultural Balear; el 1997, amb el
Premi Nacional de Cultura Popular, concedit per la Generalitat; el 1994, amb el guardó Crítica
Serra d'Or de Recerca en Humanitats; el 2018, amb la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives
d'Universitats; i el 2019, amb la Medalla d'Or de la comunitat autònoma de les Illes Balears. És
doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears (1999) i la Universitat de València
(2016). Amb motiu del seu vuitantè aniversari, el 2021 es va publicar una miscel·lània en honor
seu: El monjo, l'historiador i l'editor. Homenatge a Josep Massot i Muntaner (Publicacions de
l'Abadia de Montserrat).

Es va llicenciar en Filologia romànica a la Universitat de Barcelona (UB) l'any 1963. Després va
ampliar els seus estudis de filosofia i teologia a Alemanya, alhora que es va formar de forma
clandestina als Estudis Universitaris Catalans de l'Institut d'Estudis Catalans. Entre el 1970 i el
1973 va donar classes a la UB i, a partir del 1973, va ser nomenat secretari de l'Associació
internacional de Llengua i Literatura Catalanes. També va col·laborar amb la Gran Enciclopèdia
Catalana i va dirigir el Diccionari de Literatura Catalana. L'any 1962 va ingressar a l'orde
benedictí del Monestir de Montserrat. Va ser ordenat prevere el 1972 i des del 1971 és director
de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Va ser un dels monjos que va acompanyar la
tancada d'intel·lectuals a Montserrat del 1970, el que es pot considerar l'origen de l'Assemblea
de Catalunya.
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Uno de los pilares de la ‘catalana terra’, por
Magí Camps
De vez en cuando, a los periodistas nos da la vena romántica. Así fue como, cuatro años atrás,
el compañero periodista Josep Massot, pariente lejano del difunto padre Massot, me propuso
subir a Montserrat a charlar con el director de las Publicacions de l’ Abadia de Montserrat,
considerada la entidad editorial más antigua del mundo. En el monasterio está documentada la
actividad editorial desde 1498. Aquel 2018, después de un episodio de salud muy grave, el
padre Massot se recuperaba bastante bien y había reanudado, aún con dificultades, la actividad.

El objetivo de la visita era entrevistarlo, claro, pero el aspecto romántico que nos empujaba a los
dos periodistas era firmar juntos la entrevista a uno de los hombres más sabios del país,
haciendo patente el relevo que se producía en la sección de Cultura de La Vanguardia en el
área de literatura catalana. Él se prejubilaba y yo tomaba su relevo. El fotoperiodista Xavier
Cervera fue el encargado de cubrir el reportaje gráfico y también se añadió la compañera
Gemma Sardà, que no quiso perderse la ocasión de escuchar las palabras de sabiduría que a
buen seguro el padre Massot nos regalaría.

Aquel 2018, después de un episodio de salud muy grave, el padre Massot
se recuperaba y había reanudado la actividad

Era el 29 de junio, la fiesta de los santos Pedro y Pablo, y el redoble de campanas fue
constante. Nos recibió afectuoso con vestido talar, lo que me sorprendió porque siempre lo
había visto con traje y corbata. Cuando le preguntamos el porqué se encogió de hombros y no
respondió. Entendido. Nos llevó al claustro para la sesión fotográfica y acto seguido, para poder
conversar con más tranquilidad y con el sonido de las campanas amortiguado, nos hizo pasar a
la biblioteca. Hicimos la entrevista un rato sentados y otro rato paseando entre los libros.

El padre Massot hablaba casi todas las lenguas románicas, también el alemán y el inglés, y
entendía el holandés. Había escrito 80 libros y había revisado más de 120. En aquella visita nos
confesó que ese revisar en realidad quería decir “reescribir de cabo a rabo”, pero prefería no
decirlo con todas las letras. Y se mostró preocupado porque el susto de salud había sido
importante: “Estuve a punto de morir. Me operaron a corazón abierto –que no hace mucha
gracia–, pero fue bien y de recuerdo me dejaron la mano derecha que no se movía. Ahora se
empieza a mover”. Por suerte para él y para la cultura catalana, era zurdo y, aunque de pequeño
lo obligaron a escribir con la derecha, reaprendió a hacerlo con la izquierda y pudo aprovechar
esos cuatro años más de vida para seguir edificando uno de los pilares más sólidos de la
catalana terra .
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26 DILLUNS, 25 D’ABRIL DEL 2022 ara   
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Cultura

treballar sobre temes i personatges 
tan diferents com el feixista Com-
te Rossi, el musicòleg Baltasar Sam-
per, el filòleg Antoni Maria Alcover, 
el carismàtic i complicat Joan Estel-
rich o el mecenes Rafel Patxot, pro-
motor del Cançoner popular de Ca-
talunya, que Massot es va encarre-
gar de preparar i editar. Els temes 
que va treballar més a fons van ser la 
cultura popular tradicional, la 
Guerra Civil a Mallorca, la història 
de l’Església catalana, i la llengua, la 
literatura i la cultura de Mallorca. 

Tot i que tenia un aspecte fràgil, 
com l’estampa clàssica que ens ve al 
cap quan pensem en la figura d’un 
monjo savi –la veu suau, la rialleta 
irònica i educada, les mans fines, la 
timidesa cordial, la pell pàl·lida–, 
Massot va ser fins gairebé el final 
dels seus dies un home d’una enor-
me energia, capaç d’encadenar unes 
jornades de treball maratonianes. 
També va ser un polemista comba-
tiu, que es va embrancar en nom-
broses querelles al voltant, per 
exemple, de la figura de Llorenç Vi-
llalonga, a qui respectava com a au-
tor però de qui sempre va intentar 
que no s’oblidés ni es blanquegés 
l’historial de falangista. Home de 
conviccions fortes i lleials, Massot 
no tenia pèls a la llengua. Un cop li 
vaig preguntar quina opinió li me-

reixia que la jerarquia eclesiàstica 
espanyola qualifiqués la unitat 
d’Espanya de bé moral i comparés 
l’independentisme amb el pecat. La 
seva resposta: “Aquesta no és la me-
va Església. Jo no hi tenc res a veu-
re, amb aquests”. 

Ingrés a Montserrat 
Quan explicava les raons que l’ha-
vien dut a prendre la decisió “fona-
mental” de fer-se monjo –és l’ad-
jectiu que ell usava–, Massot solia 
parlar més de factors culturals, mo-
rals i sociopolítics que no pas espi-
rituals, potser perquè aquests dar-
rers s’estimava més quedar-se’ls 
només per a ell. Tot i que provenia 
d’una família creient i havia estudi-
at amb els jesuïtes al col·legi Mon-
tision de Palma, Massot explicava 
que les primeres vegades que va pu-
jar al monestir, encara estudiant 
universitari, mai no li va passar pel 
cap la idea de quedar-hi. Lector vo-
raç, i ja amb una forta vocació in-
tel·lectual, la seva idea era conver-
tir-se en bibliotecari o fer-se pro-
fessor de castellà o francès, però a 
poc a poc la vocació monàstica se li 
va anar desvetllant. “Com que du-
rant la primera visita a Montserrat 
m’hi havia sentit còmode –va dir-
me el 2019–, vaig continuar venint 
i aviat ja vaig pensar que aquí po-

Josep Massot  
i Muntaner, la mort 
d’un savi incansable

Va ser director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, filòleg i escriptor

La dimensió històrica  
de Josep Massot i Muntaner

mid amagava una determinació de 
ferro, una capacitat incansable de fer 
feina, de cremar-se les seves emblan-
quinades celles en un mar de lletres. 
Ell sol simbolitzava la continuïtat de 
Montserrat com a cenacle cultural 
mil·lenari, com a refugi llibresc. Ell 
i els seus amics Hilari Raguer –un al-
tre historiador erudit de primeríssim 
nivell, al qual ha sobreviscut només 
un any i mig– i Lluís Duch, l’antropò-
leg i filòsof mort el 2018. 

Massot i Muntaner no haurà ar-
ribat a viure el mil·lenari del cenobi, 
però ha estat clau per recuperar per 

L’historiador i escriptor Josep Massot i Muntaner 
en una fotografia d’arxiu. ACN

dria trobar-m’hi bé”. A Montserrat, 
el jove Massot, que ja tenia una 
consciència nacional accentuada i 
un antifranquisme perfectament 
definit, va trobar-hi una religiositat 
que no havia estat contaminada pel 
nacionalcatolicisme del règim, i 
també una visió oberta i plural del 
cristianisme, i un reducte de cata-

Després d’una vida llarga, intensa i 
productiva, consagrada a la fe, l’es-
tudi de la història i la defensa i la 
promoció de la cultura i la llengua 
catalanes, Josep Massot i Munta-
ner, el pare Massot, va morir ahir 
a la matinada al monestir de Mont-
serrat, on havia ingressat de jove 
durant la convulsa i excitant dèca-
da dels 60. Tenia vuitanta anys i al 
seu darrere deixa un impressio-
nant llegat com a historiador, amb 
una bibliografia de prop d’un cen-
tenar de títols, però també com a 
editor i empresari, gràcies a la seva 
tasca de més de cinquanta anys al 
capdavant de les Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat i de les re-
vistes Randa i Serra d’Or. Com pas-
sa amb totes les etiquetes que fan 
fortuna, a la cultura catalana se sol 
abusar del terme planià homenot, 
però a Massot li escau. Va ser un 
homenot, un gegant de rondalla en 
versió erudit. 

Com a historiador i intel·lectual, 
Massot va ser sempre un home po-
lifacètic i incisiu, d’un poliglotisme 
notable –llegia, i més o menys podia 
parlar, una dotzena de llengües– i 
d’una curiositat que el va portar a 

CAMPANET (MALLORCA)
PERE ANTONI PONS Intel·lectual  

Va ser sempre 
un home 
polifacètic i 
incisiu, d’un 
poliglotisme 
notable

Historiador  
Era partidari 
de practicar 
una 
historiografia 
valenta i no 
acomodatícia

al monestir la seva potència in-
tel·lectual, és a dir, per arribar a 
l’efemèride amb els deures fets. Des 
de la modèstia, sempre va sentir que 
tenia una missió i s’hi va dedicar en 
cos i ànima: fer història. En un do-
ble sentit. Escriure la història de la 
Guerra Civil de les Illes i enfortir les 
Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, les PAM, que dirigia des del 
1971, mig segle al capdavant d’un se-
gell amb més de cinc-cents anys de 
trajectòria. Aviat està dit. Era plena-
ment conscient d’aquesta dimensió 
secular del projecte editorial que pi-

Ens ha deixat Josep Mas-
sot i Muntaner (1941-
2022), un monjo savi. 
Que la seva mort hagi 
coincidit amb la festa 

del llibre no pot ser un simple atzar. 
Sempre va viure envoltat i dedicat a 
la lletra impresa. El seu somriure tí-
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lotava amb una passió que anava 
per dins, amb una entrega total. 

Amb la desaparició de Massot i 
Muntaner, sumada a les de Raguer 
i Duch, Montserrat queda una mi-
ca orfe de grans referents de savi-
esa humanística. Eren tres in-
tel·lectuals de solidesa reconeguda, 
admirable. Massot i Raguer, amb la 
seva bonhomia i el seu rigor, van 
saber seduir el gran hispanista an-
glès Paul Preston, que gràcies a ells 
va sumar a la seva mirada el bagat-
ge de la historiografia catalana, so-
vint tan ignorada a les Espanyes. 
Preston va tenir una gran relació 
personal i intel·lectual amb tots 
dos. Massot i Muntaner deixa un 
buit i ens llega el testimoni d’una 
tasca incansable i exemplar. Cata-
lunya i les Illes perden un referent. 
Descansi en pau.e

lanitat natural i militant. S’hi va 
sentir com a casa i ho va convertir 
en la seva casa. En realitat, Massot 
va sentir-se com a casa a Montser-
rat perquè hi va trobar un ambient 
cultural i religiós similar al que ha-
via tingut a la seva pròpia casa fami-
liar. Fill d’un metge i d’una noia de 
família benestant, Josep Massot i 

Josep Massot i 
Muntaner en 
una fotografia 
d’arxiu el 2012. 
PERE TORDERA

Muntaner va néixer a Palma l’any 
1941, i la seva infantesa hauria estat 
ombrívola i estreta, com la de tants 
dels seus coetanis, si no hagués es-
tat pel dens bagatge cultural de la 
seva família, insòlit en la Mallorca 
de l’època. Era una família per a qui 
la música i els llibres eren essenci-
als des de feia unes quantes genera-
cions. El besavi del pare Massot, 
Guillem Massot i Beltran, era mú-
sic, una vocació que va inculcar als 
seus dos fills, Josep Massot i Planes 
i Melcior Massot i Planes, l’avi i 
l’oncle respectivament del pare 
Massot. A més, com que l’avi i el pa-
re havien viscut, per raons profes-
sionals i personals, uns quinze anys 
a Barcelona, quan van tornar a l’illa 
van portar amb ells molts llibres i 
discos d’òpera. 

No és casual, en aquest sentit, 
que la família Massot jugués un pa-
per clau en una certa revitalització 
de la vida cultural palmesana i ma-
llorquina durant els anys més foscos 
de la postguerra. A casa dels oncles 
del pare Massot s’hi celebraven 
unes concorregudes vetllades lite-
ràries, que eren freqüentades per 
tots els noms rellevants de la lite-
ratura de l’illa, des de veterans de 
l’Escola Mallorquina com Maria 
Antònia Salvà, Miquel Ferrà i Gui-

L’anunci de les nominacions dels premis 
Tony –els reconeixements més importants 
de teatre als Estats Units– s’endarrerirà una 
setmana per culpa del coronavirus. Els 

productors de Broadway expliquen que en 
les últimes setmanes s’han trobat que la 
pandèmia ha obligat a suspendre les 
funcions d’alguns espectacles, de manera 

que no els han pogut avaluar. Així doncs, les 
nominacions s’endarreriran fins al 9 de maig 
i les possibilitats d’escollir candidats queden 
obertes fins al 4 de maig.

POSPOSEN LES 
NOMINACIONS 
ALS TONY

pretacions es fan d’acord amb la 
concepció del món i de les coses que 
té cadascú”. 

Entre l’extensíssima bibliografia 
del pare Massot cal remarcar els se-
güents títols: L’Església catalana al 
segle XX (1975), El bisbe Josep Mira-
lles i l’Església de Mallorca (1991), 
Els mallorquins i la llengua autòcto-
na (1972), Els escriptors i la Guerra 
Civil a les Illes Balears (1990), Llen-
gua, literatura i societat a la Mallor-
ca contemporània (1993), Cultura i 
vida a Mallorca entre la guerra i la 
postguerra (1930-1950) (1978). 
També destaca la sèrie Escriptors i 
erudits contemporanis, que consta 
de més d’una dotzena de volums. 
Igual de valuosa per a la literatura 
catalana ha estat la tasca de Massot 
com a editor. Gràcies a Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, una edi-
torial sense una vocació comercial 
estricta, molts assaigs sobre religió, 
història i llengua, així com molts es-
tudis literaris, epistolaris i biografi-
es, han pogut veure la llum. 

La feinada valuosa i colossal de 
Josep Massot i Muntaner, així com 
el seu compromís amb el país, li val-
gueren nombrosos reconeixements 
i guardons. El més important va ser 
el Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes el 2012.e

“

”

Francina Armengol 
PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS 

“Un amic, un savi 
estimat que dedicà la 
seva vida a la llengua, 
la cultura, la memòria, 
a un món millor”

Pere Aragonès 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Un savi que va 
dedicar la vida a 
l’estudi de la nostra 
cultura, la llengua i la 
nostra història”

Sebastià Portell 
PRESIDENT DE L’AELC

“La seva tasca ingent 
en la investigació, la 
difusió i la construcció 
nacional de la 
memòria i la història 
dels Països Catalans 
duraran per sempre”

llem Colom fins a promeses incipi-
ents com Llorenç Moyà i el díscol 
Jaume Vidal Alcover. També hi acu-
dien, quan venien a Mallorca de vi-
sita, escriptors catalans de la cate-
goria de Carles Riba i Clementina 
Arderiu. 

De Barcelona, el pare de Josep 
Massot, que era simpatitzant 
d’Unió Democràtica de Catalunya, 
va acabar duent cap a Mallorca 
una altra cosa que, a la llarga, aca-
baria sent tan determinant per al 
seu fill com els llibres i els discos: 
el catalanisme. 

Una visió de la història 
Rigorós, conscient de les complexi-
tats de la realitat i dels éssers hu-
mans, el pare Massot sempre va ser 
partidari de practicar una historio-
grafia valenta i no acomodatícia, en 
què el gruix de la informació pre-
sentada de manera asèptica preval 
per sobre dels atractius de la narra-
tiva. “Per a un historiador –deia–, la 
neutralitat és impossible. Els histo-
riadors que es presenten com a 
neutrals solen adoptar els argu-
ments falsos d’un dels dos bàndols. 
L’historiador ha de prendre un po-
sicionament perquè, si bé escriu 
per explicar els fets, els fets també 
han de ser interpretats, i les inter-

Mitjà: Ara

Publicat: 25/04/2022

Edició: General

Secció: MISCELANEA

Audiència: 98.000 Lectores

Difusió: 16.110 Ejemplares

Valor: 1.247€

27ara  DILLUNS, 25 D’ABRIL DEL 2022  
cultura

lotava amb una passió que anava 
per dins, amb una entrega total. 

Amb la desaparició de Massot i 
Muntaner, sumada a les de Raguer 
i Duch, Montserrat queda una mi-
ca orfe de grans referents de savi-
esa humanística. Eren tres in-
tel·lectuals de solidesa reconeguda, 
admirable. Massot i Raguer, amb la 
seva bonhomia i el seu rigor, van 
saber seduir el gran hispanista an-
glès Paul Preston, que gràcies a ells 
va sumar a la seva mirada el bagat-
ge de la historiografia catalana, so-
vint tan ignorada a les Espanyes. 
Preston va tenir una gran relació 
personal i intel·lectual amb tots 
dos. Massot i Muntaner deixa un 
buit i ens llega el testimoni d’una 
tasca incansable i exemplar. Cata-
lunya i les Illes perden un referent. 
Descansi en pau.e

lanitat natural i militant. S’hi va 
sentir com a casa i ho va convertir 
en la seva casa. En realitat, Massot 
va sentir-se com a casa a Montser-
rat perquè hi va trobar un ambient 
cultural i religiós similar al que ha-
via tingut a la seva pròpia casa fami-
liar. Fill d’un metge i d’una noia de 
família benestant, Josep Massot i 

Josep Massot i 
Muntaner en 
una fotografia 
d’arxiu el 2012. 
PERE TORDERA

Muntaner va néixer a Palma l’any 
1941, i la seva infantesa hauria estat 
ombrívola i estreta, com la de tants 
dels seus coetanis, si no hagués es-
tat pel dens bagatge cultural de la 
seva família, insòlit en la Mallorca 
de l’època. Era una família per a qui 
la música i els llibres eren essenci-
als des de feia unes quantes genera-
cions. El besavi del pare Massot, 
Guillem Massot i Beltran, era mú-
sic, una vocació que va inculcar als 
seus dos fills, Josep Massot i Planes 
i Melcior Massot i Planes, l’avi i 
l’oncle respectivament del pare 
Massot. A més, com que l’avi i el pa-
re havien viscut, per raons profes-
sionals i personals, uns quinze anys 
a Barcelona, quan van tornar a l’illa 
van portar amb ells molts llibres i 
discos d’òpera. 

No és casual, en aquest sentit, 
que la família Massot jugués un pa-
per clau en una certa revitalització 
de la vida cultural palmesana i ma-
llorquina durant els anys més foscos 
de la postguerra. A casa dels oncles 
del pare Massot s’hi celebraven 
unes concorregudes vetllades lite-
ràries, que eren freqüentades per 
tots els noms rellevants de la lite-
ratura de l’illa, des de veterans de 
l’Escola Mallorquina com Maria 
Antònia Salvà, Miquel Ferrà i Gui-

L’anunci de les nominacions dels premis 
Tony –els reconeixements més importants 
de teatre als Estats Units– s’endarrerirà una 
setmana per culpa del coronavirus. Els 

productors de Broadway expliquen que en 
les últimes setmanes s’han trobat que la 
pandèmia ha obligat a suspendre les 
funcions d’alguns espectacles, de manera 

que no els han pogut avaluar. Així doncs, les 
nominacions s’endarreriran fins al 9 de maig 
i les possibilitats d’escollir candidats queden 
obertes fins al 4 de maig.

POSPOSEN LES 
NOMINACIONS 
ALS TONY

pretacions es fan d’acord amb la 
concepció del món i de les coses que 
té cadascú”. 

Entre l’extensíssima bibliografia 
del pare Massot cal remarcar els se-
güents títols: L’Església catalana al 
segle XX (1975), El bisbe Josep Mira-
lles i l’Església de Mallorca (1991), 
Els mallorquins i la llengua autòcto-
na (1972), Els escriptors i la Guerra 
Civil a les Illes Balears (1990), Llen-
gua, literatura i societat a la Mallor-
ca contemporània (1993), Cultura i 
vida a Mallorca entre la guerra i la 
postguerra (1930-1950) (1978). 
També destaca la sèrie Escriptors i 
erudits contemporanis, que consta 
de més d’una dotzena de volums. 
Igual de valuosa per a la literatura 
catalana ha estat la tasca de Massot 
com a editor. Gràcies a Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, una edi-
torial sense una vocació comercial 
estricta, molts assaigs sobre religió, 
història i llengua, així com molts es-
tudis literaris, epistolaris i biografi-
es, han pogut veure la llum. 

La feinada valuosa i colossal de 
Josep Massot i Muntaner, així com 
el seu compromís amb el país, li val-
gueren nombrosos reconeixements 
i guardons. El més important va ser 
el Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes el 2012.e

“

”

Francina Armengol 
PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS 

“Un amic, un savi 
estimat que dedicà la 
seva vida a la llengua, 
la cultura, la memòria, 
a un món millor”

Pere Aragonès 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Un savi que va 
dedicar la vida a 
l’estudi de la nostra 
cultura, la llengua i la 
nostra història”

Sebastià Portell 
PRESIDENT DE L’AELC

“La seva tasca ingent 
en la investigació, la 
difusió i la construcció 
nacional de la 
memòria i la història 
dels Països Catalans 
duraran per sempre”

llem Colom fins a promeses incipi-
ents com Llorenç Moyà i el díscol 
Jaume Vidal Alcover. També hi acu-
dien, quan venien a Mallorca de vi-
sita, escriptors catalans de la cate-
goria de Carles Riba i Clementina 
Arderiu. 

De Barcelona, el pare de Josep 
Massot, que era simpatitzant 
d’Unió Democràtica de Catalunya, 
va acabar duent cap a Mallorca 
una altra cosa que, a la llarga, aca-
baria sent tan determinant per al 
seu fill com els llibres i els discos: 
el catalanisme. 

Una visió de la història 
Rigorós, conscient de les complexi-
tats de la realitat i dels éssers hu-
mans, el pare Massot sempre va ser 
partidari de practicar una historio-
grafia valenta i no acomodatícia, en 
què el gruix de la informació pre-
sentada de manera asèptica preval 
per sobre dels atractius de la narra-
tiva. “Per a un historiador –deia–, la 
neutralitat és impossible. Els histo-
riadors que es presenten com a 
neutrals solen adoptar els argu-
ments falsos d’un dels dos bàndols. 
L’historiador ha de prendre un po-
sicionament perquè, si bé escriu 
per explicar els fets, els fets també 
han de ser interpretats, i les inter-
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ROSA RIBAS
(TUSQUETS)

Després de trenta anys aAlemanya, RosaRibas ha tornat a Barcelona (“Elmeu primer Sant
Jordi coma barcelonina”) i ens regala una novel·la tituladaLejos (Tusquets). Aquest cop ha
canviatelbarridelsdetectiusHernándezperunaurbanitzacióplenadesecrets./NúriaEscur

Rosa Ribas: “Busco la mirada del naturalista: tots som com animalets”EL LLIBRE DEL DIA

D e tant en tant, als periodistes ens agafa
la vena romàntica. Així va ser com, fa
quatre anys, el companyperiodista Jo-
sep Massot, parent llunyà del difunt
pare Massot, em va proposar de pujar

a Montserrat a enraonar amb el director de les Pu-
blicacions de l’Abadia deMontserrat, que està con-
siderada l’entitat editorial més antiga del món. Al
monestir hi ha documentada activitat editorial des
del 1498. Aquell 2018, després d’un episodi de salut
molt greu, el pare Massot es recuperava prou bé i
havia reprès, encara amb dificultats, l’activitat.
L’objectiu de la visita era entrevistar-lo, esclar,

però l’aspecte romàntic que ens empenyia a tots dos
periodistes era signar plegats l’entrevista a un dels
homes més savis del país, fent palès el relleu que es
produïa a la secció de Cultura de La Vanguardia en
l’àrea de literatura catalana. Ell es prejubilava i jo li
agafava el relleu. El fotoperiodista Xavier Cervera
va ser l’encarregat de fer-ne el reportatge gràfic i
encara s’hi va afegir la companya Gemma Sardà,
que no es va voler perdre l’ocasió d’escoltar les pa-
raules de saviesa que de segur que el pare Massot
ens regalaria.
Era el 29 de juny, la festa de Sant Pere i Sant Pau, i

el repic de campanes va ser constant. Ens va rebre
afectuósambvestit talar, cosaqueemvasorprendre
perquè sempre l’havia vist amb jaqueta i corbata.
Quan li vam preguntar el perquè es va encongir
d’espatlles i no va respondre. Entesos. Ens va dur al
claustre per a la sessió fotogràfica i tot seguit, per
poder conversar amb més tranquil·litat i amb el so

de les campanesmésesmorteït, ens va ferpassar a la
biblioteca. La conversa entrevista la vam fer una es-
tona asseguts i una altra estona passejant entre els
llibres.
El pare Massot parlava gairebé totes les llengües

romàniques, també l’alemany i l’anglès, i entenia
l’holandès. Havia escrit 80 llibres i n’havia revisat
més de 120. En aquella visita ens va confessar que
aquest revisaren realitat voliadir “reescriuredecap
a cap”, però que s’estimavamés no dir-ho amb totes
les lletres. I es va mostrar amoïnat perquè l’ensurt
de salut havia estat molt gros: “Vaig estar a punt de
quedar-m’hi. Em van operar a cor obert –que no fa
gaire gràcia–, però va anar bé i de record em van
deixar lamà dreta que no esmovia. Ara es comença
amoure”.Per sortper a ell i per a la cultura catalana,
era esquerrà i, tot i que de petit el van obligar a es-
criure amb la dreta, va reaprendre a fer-ho amb l’es-
querra i va poder aprofitar aquests quatre anysmés
de vida per continuar construint un dels pilars més
sòlids de la catalana terra.

Aquell 2018, després d’un
episodi de salutmolt greu,

el pareMassot es recuperava
proubé i havia reprès l’activitat

Undelspilars de
la catalana terra

Magí Camps

LLETRA PETITA

mcamps@lavanguardia

S i JosepPlaencara fos
viu icontinués fent la
sèrie dels homenots
que tan bé va saber
fer, Josep Massot en

seria un dels exemplars. Mas-
sot complia totes les condi-
cions del patró de selecció de
Pla: personamolt rellevant de
la cultura, que destaca per da-
munt de moltes altres i que se
singularitza per una sèrie de
trets singulars, tant físics com
intel·lectuals, i d’activitats
molt potents. Pla l’hauria cari-
caturitzat de manera magis-
tral.
Josep Massot, Pep Massot,

Massot o pare Massot, tant se
val com n’hi diguéssim, un
personatge clau en la cultura
catalana contemporània, una
persona afectuosa i educada
per a qui molts sentíem un
granafecteper la seva genero-
sa actitud i per la molta confi-
ançaqueenshaviadonatquan

encara no estàvem consoli-
dats.
De físic fràgil, de pell molt

blanca, de posat tímid, de veu
suau, de parla lenta. Heus ací
els trets del pare Massot que
feien que cada xerrada que hi
teníem semblava una conver-
saprivada iplenadeconfidèn-
cies. Aparentment tímid, però
profundament resolutiu. De-
cidit i reflexiu, i alhora actiu i
contemplatiu. No endebades
vapoder fer tot el queva fer en

l’àmbitdel’execuciói lagestió.
Fins al seu traspàs va dirigir

lesPublicacionsdel’Abadiade
Montserrat i fins fa pocs anys
el vèiem cada setmana, proce-
dent de Montserrat, amb la
carteraa lamàidecamía l’edi-
torial.Sociableibonconversa-
dor, li agradava estar al dia del
que passava aquí i allà, de les
vicissituds de col·legues i
amics, dels rumors que cor-
rien, i de tot el que es pogués
coure en el món de les lletres
catalanes. Amic dels amics,
deia sempre que era amic de
tothom, de persones fins i tot
contradictòries entre si, acti-
tudque sempreemsorprenia.
I encara no he dit res del

Massot erudit, delMassot cul-
te i llegit, del Massot histo-
riador de la literatura, del
Massot investigador... Quin
personatge tan polièdric, tan
ric enmatisos i alhora tan afa-
ble i afectuós!

Un
homenot

entranyable
M. Teresa Cabré
Presidenta de l’IEC

XAVIER CERVERA

ventari de l’arxiu de l’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya
(1993), Escriptors i erudits con-
temporanis (12 volums, 1996-
2013), Caçador de cançons. Les
missions de l’Obra del Cançoner
Popular de Catalunya (2021). A
mésdeserelresponsabledeRan-
da,haestatdirectordeSerrad’Or,
Studia Monastica, Llengua & Li-
teratura i Catalan Historic Re-
view.Comaarticulistaha fetmés
de cinc-centes col·laboracions i
ressenyesa lapremsa, tambéaLa
Vanguardia.
Va ajudar a fundar la Societat

Catalana de Llengua i Literatura
(filialdel’Institutd’EstudisCata-
lans), de què serà president
(1987-1990). També va ser 20
anys secretari de l’Associació In-
ternacional de Llengua i Litera-
tura Catalanes i 11 anys secretari
de la Reial Acadèmia de Bones
Lletres. Va rebre els màxims re-
coneixements: CreudeSantJor-

di (1996); honoris causa per la
Universitat de les Illes Balears
(1999) i la de València (2017);
Premid’Honorde lesLletresCa-
talanes (2012); Medalla d’Honor
de la Xarxa Vives d’Universitats
(2018) i Medalla d’Or de les Illes
Balears (2019). L’any passat di-
verses entitats van editar la mis-
cel·lània El monjo, l’historiador i
l’editor.Homenatge a JosepMas-
sot i Muntaner, coordinada per
JordiManent.
JoaquimMolas, en la resposta

al seu discurs d’ingrés a l’Acadè-
mia deBones Lletres, el va retra-
tar comun“savimodest, generós
i replegat sobre simateix, amb la
mirada baixa i un mig somriure
permanent”.c

ser sobre el cançoner popular de
Mallorca i sobre monaquisme.
L’any 1971 l’abat Cassià li encar-
rega la direcció de Publicacions
del’AbadiadeMontserrat,consi-
derada l’editorial més antiga
d’Europa,quedirigirà finsa lase-
vamort. AmbMaxCahnerfunda
la revista Randa, dedicada a la
història i laculturade les illesBa-
lears. Codirigeix amb Joaquim
Molas el Diccionari de la litera-
tura catalana. Escriudiversos ar-
ticles per a la Gran Enciclopèdia
Catalana i revisa la publicació de
la Bíblia de Montserrat i la His-
tòriadeMontserrat,d’AnselmAl-
bareda.
El seu primer llibre va ser Els

mallorquins i la llenguaautòctona
(1972), i ben aviat el van seguir
dues obres més que mostren els
seus focus d’interès: La Guerra
Civil aMallorca (1976) iEsglésia i
societata laMallorcadel segleXX
(1977). L’Església i la guerra ana-

litzats des d’una perspectiva en
quèelrigorestavasempreperso-
bre del component ideològic.
Jordi Manent ha escrit amb en-
cert: “Tot volent entendre la
Guerra Civil espanyola a través
delcontrovertit llibredeGeorges
BernanosElsgranscementiris so-
ta la lluna,Massot no témanies a
l’horadedescriure lesvirtuts iels
defectesenlesactuacionsdelsre-
publicans i dels franquistes, del
capteniment de l’Església”. Va
publicaruna setantenade llibres,
entreelsqualsdestaquen:Elscre-
adors del Montserrat modern
(1979), La Guerra Civil a Mont-
serrat (1984), Vida i miracles del
‘condeRossi’ (1988),Georges Ber-
nanos i la GuerraCivil (1989), In-

Paul Preston
el va qualificar
com el “gegant humil
de la historiografia
catalana”

Vaserdirectorde
lesrevistes ‘Serrad’Or’
i ‘Randa’, idel’editorial
Publicacionsde
l’AbadiadeMontserrat
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JOSEPPLAYÀMASET
Barcelona

H
a mort un dels
grans homenots
de la cultura cata-
lana. Un savi, tout
court. Aquesta era

la sensació que es va estendre
ahir al matí quan es va saber el
traspàsdeJosepMassotiMunta-
ner. Treballador incansable, per-
sonatge polifacètic, però alhora
modest i senzill, va ser com ell
mateixvadirunmonjodeMont-
serrat “una mica atípic” que va
dedicarbonapartdelasevavidaa
dirigir publicacions i fer recerca
sobreculturapopular,historiade
la literatura,Església iGuerraCi-
vil en l’àmbit de Catalunya i les
Balears.PaulPrestonelvadefinir
comun“geganthumildelahisto-
riografia catalana”, al costat del
tambémonjoHilariRaguer.
Havia ingressat a l’hospital la

darrera Pasqua afectat per pro-
blemes respiratoris, tot i que la
setmanapassadahaviapoguttor-

operació del cor el 2017.
Josep Maria Muñoz Pujol, en

lasevaversiónovel·ladadelatan-
cada d’intel·lectuals del 1970 a
Montserrat, havia fet un retrat
irònic del seu tarannà tímid, de
veu pausada i cos fràgil, parlant
delseu“colordellumdebibliote-
ca”.Noeracapmenyspreu, jaque

vapassarmolteshoresenarxius i
biblioteques, rodejat de llibres i
corregintoescrivint textos.
Josep Massot i Muntaner va

néixer aPalma (Mallorca) el 3 de
novembre del 1941. El seu pare
erametge i l’avi,músic i folkloris-
ta, demaneraquea casa sevadis-
posavad’unabonabiblioteca.Ex-

Des de
Montserrat
El pare Josep

Massot i Munta-

ner havia cele-

brat feia pocs

mesos els 50

anys de la seva

ordenació sacer-

dotal i com a

director de Publi-

cacions de l’Aba-

dia deMontser-

rat. La foto, al

claustre del

monestir, es va

fer ara fa quatre

anys

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

Cultura

Unsavi: Josep
Massot iMuntaner
Mor als 80 anys l’historiador, editor i monjo
deMontserrat, autor de diversos llibres
cabdals sobre la Guerra Civil i l’Església

naraMontserrat.Aixòsí,elsmet-
ges l’havien advertit de la fra-
gilitatde la seva salut i quenopo-
dria mantenir el seu ritme
habitual. Va ser segurament un
cop definitiu per a un home que
havia arribat a treballar quinze
hores diàries, malgrat que ja ha-
viaabaixatel ritmedesprésd’una

plicava que a l’escola li van ense-
nyar el castellà però que el català
el va aprendre sol llegint lesRon-
daies mallorquines de Mn. Alco-
ver que li van regalar per la pri-
mera comunió. Després de fer el
batxillerat enuncol·legi de jesuï-
tes es trasllada el 1958 a Barcelo-
na per estudiar Filologia Romà-
nica a la Universitat de Barcelo-
na,ontindràprofessorsdelnivell
deMartí de Riquer, Antoni Vila-
nova, JoséManuel Blecua, Badia
i Margarit o Joan Bastardas. Era
unalumnetanbrillantiabocatals
llibres que els companys el van
batejar com “Massot i Pelayo”,
pensantenMarcelinoMenéndez
y Pelayo. Molts anys més tard, el
seu amic Albert Manent va dir
quetenia“unamemòriaquesem-
bla una computadora, com Jordi
RubióoMiquelBatllori”.
L’any 1962 ingressa com a

monjo a l’abadia de Montserrat.
Essent novicitédemestreelpare
CassiàM.Just.Ampliaestudisde
Filosofia i Teologia a Alemanya i
el 1971ésordenatprevere.
Els seus primers treballs van
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Compromès i valent

Josep Massot era un home compromès i valent, sobre-
tot quan es tractava de defensar la cultura i la llengua
catalanes. El 6 d’agost del 1976, poc més de tres mesos
després del naixement del diari Avui, Massot hi va publi-
car l’article “Contra la manipulació de Vidal i Barraquer”,
on recordava que el 1965 la censura li havia suprimit “en
un article inofensiu per a Qüestions de vida cristiana

una breu referència al cardenal Vidal i Barraquer”, mort a
l’exili. “Comença a ser hora que aprenguem a revoltar-
nos davant les manipulacions de la història, aquesta his-
tòria que tan sovint ens han ‘robat’ i ens han canviat”, es-
crivia quan encara no feia un any de la mort de Franco,
que havia impedit que les restes del cardenal tornessin
a Catalunya. El 1978 van ser enterrades a Tarragona.Xavier Castillón

Mor Josep Massot, gran referent de la cultura catalana

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“El pare Massot era
una baula preciosa i
necessària de la
cultura catalana”
Josep Maria Fonalleras
ESCRIPTOR

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Un amic, un savi
estimat que va dedicar
la seva vida a la
llengua, la cultura i la
memòria democràtica;
a un món millor. No
oblidaré mai les
converses amb tu ni el
teu mestratge. El teu
llegat és tan gran com
la teva generositat i
valors”
Francina Armengol
PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Mai no oblidaré la
teva memòria
prodigiosa, la
generositat i el
compromís, la ironia i
la bondat. Has estat
savi i model, en rigor i
capacitat de treball
(il·limitada), en passió
pel saber i el
coneixement i per
compartir-los”
Xavier Antich
PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Un home bo que
trobarem molt a faltar.
Contents d’haver
pogut treballar tants
anys amb ell”
Publicacions de l’Abadia
de Montserrat
LA SEVA EDITORIAL

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Ha treballat amb la
ment oberta, la
mirada llarga,
universal i arrelat
alhora. La tradició i la
modernitat. Tot”
Francesc-Marc Álvaro
PERIODISTA I ASSAGISTA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Fem homenatge al
director de ‘Serra d’Or’
i les Publicacions de
l’Abadia de Montserrat
i a l’investigador
infatigable autor d’una
bibliografia enorme i
atractiva”
Joaquim Nadal
DIRECTOR DE L’INSTITUT CATALÀ DE
RECERCA EN PATRIMONI CULTURAL

“El recordarem per la
immensa capacitat de
treball i, entre moltes
altres coses, com a
conservador de l’Obra
del Cançoner
Popular”
Natàlia Garriga
CONSELLERA DE CULTURA DEL
GOVERN DE LA GENERALITAT

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“El país sencer perd
un referent que, des
de la discreció i el
rigor, ens ha donat
eines per conèixer-nos
millor en el camp del
folklore, la filologia, la
literatura, la història,
la cultura”
Laura Borràs
PRESIDENTA DEL PARLAMENT

“Ens ha deixat Josep
Massot, un savi que va
dedicar la seva vida a
l’estudi de la nostra
cultura, de la nostra
llengua i de la nostra
història”
Pere Aragonès
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Un savi generós i bo
que ens ha deixat un
llegat de coneixement
apassionant que
perdurarà en el
temps. Un defensor de
la llengua i un servidor
de la cultura”
Quim Torra
131È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Tristos per la seva
mort però agraïts
profundament per la
seva immensa tasca i
pel llegat que ens ha
deixat el pare
Massot”
Izaskun Arretxe
DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓ DE LES
LLETRES CATALANES

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Historiador, home
de cultura vastíssima,
incansable treballador
al servei de la llengua i
dels llibres, ha dirigit
magistralment
Publicacions de
Montserrat. Dia de
tristesa”
Carles Duarte
POETA I LINGÜISTA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les reaccions

ls companys de col·legi ja bro-
mejaven dient-li que havia nas-
cut amb un llibre sota el braç, i

el mateix Massot reconeixia: “Vaig
aprendre a llegir tot sol en mallorquí
perquè llegia pel meu compte les
rondalles de mossèn Alcover.” Nas-
cut a Palma el 3 de novembre del
1941, era net del músic i folklorista
Josep Massot i Planes. És d’aquí que
li vindrà l’interès, anys més tard, pel
cançoner popular.

Estudià filologia romànica a la Uni-
versitat de Barcelona (1958-1963).
Un any abans de llicenciar-se, ingres-
sà com a monjo a l’orde benedictí de
l’abadia de Montserrat, on començà
el noviciat. Va ser el 1971 que l’abat
Cassià Maria Just li va fer l’encàrrec
de dirigir les Publicacions de l’Abadia
de Montserrat (PAM), editorial nas-
cuda el 1499 i que és la més antiga
d’Europa en actiu. Massot acceptà, i
amb ell al capdavant l’editorial es
modernitzà: s’eixamplaren els gène-
res que s’editaven i es crearen noves
col·leccions. Sense ell, centenars de
tesis universitàries d’interès essen-
cial per al país però amb unes ven-
des limitades no s’haurien publicat

E mai. Massot havia fet l’editorial molt
a la seva mida, però sempre amb una
visió integral de país i de servei a la
cultura, a la llengua i a l’Església de
tots els territoris de parla catalana.

L’altra tasca determinant en la se-
va vida va ser la d’historiador. El co-
negut com a “pare Massot” conside-
rava que llengua, història i literatura
eren un tot entrellaçat, i que per això
calia estudiar-les conjuntament. I
precisament aquesta era una meto-
dologia que aplicava als seus prop de
100 llibres publicats, en què també
estudià l’Església, la música i fins i tot
la història militar, així com multitud
de fets i personatges dels segles XIX
i XX. Per això molts el considerem un
historiador tot terreny. Els seus lli-
bres, sovint plens de notes a peu de
pàgina, traspuaven erudició, objecti-
vitat i precisió (era un gran consultor
d’arxius). Com a historiador era molt
respectat, i fins i tot Paul Preston el
tenia com un dels referents en la his-
toriografia de la Guerra Civil. Va ser
un gran renovador de la historiografia
de la Guerra Civil a les Balears, ja que
li va llevar la cotilla del servilisme his-
toriogràfic franquista o costumista.

Editor i director de moltes revis-
tes, entre les quals la prestigiosa Ser-
ra d’Or, era un treballador incansable
que arribava a treballar fins a 18 ho-
res diàries. Jo el vaig conèixer a finals
dels anys vuitanta fruit de la seva
amistat amb el meu pare, Albert, a
partir del 1959. Durant anys, venia a
sopar un cop cada mes a casa els
meus pares i jo, quan hi vivia, aprofi-
tava sense ser-ne conscient el seu
mestratge. Massot era un home ge-
nerós i conciliador, i per això era una
persona molt estimada. Darrera-
ment, en ocasió dels seus 80 anys i
dels 50 de la seva ordenació presbi-
teral i 50 com a director de les PAM,
vaig tenir el goig d’impulsar la mis-
cel·lània, per sorpresa d’ell, El monjo,
l’historiador i l’editor. Homenatge a
Josep Massot i Muntaner (2021), en
què col·laboren fins a 60 persones.
Ell ha estat un puntal indiscutible
dels segles XX i XXI de la cultura ca-
talana irradiada des del monestir de
Montserrat, i sens dubte ha estat un
dels editors més importants que ha
fruitat el país els darrers decennis.

Tenia un somriure tímid que se li
dibuixava habitualment a la cara. La
seva mort significa una gran pèrdua
humana i de país. Ara queda la incòg-
nita de qui el rellevarà al capdavant
de Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat i de la direcció de la revista
Serra d’Or, fonamentals, encara, per
a la nostra llengua i cultura.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Mirador

Historiador tot terreny
i editor de tots

Josep Massot, amb Muriel Casals, quan va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes; a dalt, en l’exposició sobre l’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya, al Museu de Montserrat, i el recent llibre i el número de ‘Serra d’Or’ dedicats a ell ■ J. RAMOS

Jordi Manent
Filòleg i historiador
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magistralment
Publicacions de
Montserrat. Dia de
tristesa”
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Les reaccions

ls companys de col·legi ja bro-
mejaven dient-li que havia nas-
cut amb un llibre sota el braç, i

el mateix Massot reconeixia: “Vaig
aprendre a llegir tot sol en mallorquí
perquè llegia pel meu compte les
rondalles de mossèn Alcover.” Nas-
cut a Palma el 3 de novembre del
1941, era net del músic i folklorista
Josep Massot i Planes. És d’aquí que
li vindrà l’interès, anys més tard, pel
cançoner popular.

Estudià filologia romànica a la Uni-
versitat de Barcelona (1958-1963).
Un any abans de llicenciar-se, ingres-
sà com a monjo a l’orde benedictí de
l’abadia de Montserrat, on començà
el noviciat. Va ser el 1971 que l’abat
Cassià Maria Just li va fer l’encàrrec
de dirigir les Publicacions de l’Abadia
de Montserrat (PAM), editorial nas-
cuda el 1499 i que és la més antiga
d’Europa en actiu. Massot acceptà, i
amb ell al capdavant l’editorial es
modernitzà: s’eixamplaren els gène-
res que s’editaven i es crearen noves
col·leccions. Sense ell, centenars de
tesis universitàries d’interès essen-
cial per al país però amb unes ven-
des limitades no s’haurien publicat

E mai. Massot havia fet l’editorial molt
a la seva mida, però sempre amb una
visió integral de país i de servei a la
cultura, a la llengua i a l’Església de
tots els territoris de parla catalana.

L’altra tasca determinant en la se-
va vida va ser la d’historiador. El co-
negut com a “pare Massot” conside-
rava que llengua, història i literatura
eren un tot entrellaçat, i que per això
calia estudiar-les conjuntament. I
precisament aquesta era una meto-
dologia que aplicava als seus prop de
100 llibres publicats, en què també
estudià l’Església, la música i fins i tot
la història militar, així com multitud
de fets i personatges dels segles XIX
i XX. Per això molts el considerem un
historiador tot terreny. Els seus lli-
bres, sovint plens de notes a peu de
pàgina, traspuaven erudició, objecti-
vitat i precisió (era un gran consultor
d’arxius). Com a historiador era molt
respectat, i fins i tot Paul Preston el
tenia com un dels referents en la his-
toriografia de la Guerra Civil. Va ser
un gran renovador de la historiografia
de la Guerra Civil a les Balears, ja que
li va llevar la cotilla del servilisme his-
toriogràfic franquista o costumista.

Editor i director de moltes revis-
tes, entre les quals la prestigiosa Ser-
ra d’Or, era un treballador incansable
que arribava a treballar fins a 18 ho-
res diàries. Jo el vaig conèixer a finals
dels anys vuitanta fruit de la seva
amistat amb el meu pare, Albert, a
partir del 1959. Durant anys, venia a
sopar un cop cada mes a casa els
meus pares i jo, quan hi vivia, aprofi-
tava sense ser-ne conscient el seu
mestratge. Massot era un home ge-
nerós i conciliador, i per això era una
persona molt estimada. Darrera-
ment, en ocasió dels seus 80 anys i
dels 50 de la seva ordenació presbi-
teral i 50 com a director de les PAM,
vaig tenir el goig d’impulsar la mis-
cel·lània, per sorpresa d’ell, El monjo,
l’historiador i l’editor. Homenatge a
Josep Massot i Muntaner (2021), en
què col·laboren fins a 60 persones.
Ell ha estat un puntal indiscutible
dels segles XX i XXI de la cultura ca-
talana irradiada des del monestir de
Montserrat, i sens dubte ha estat un
dels editors més importants que ha
fruitat el país els darrers decennis.

Tenia un somriure tímid que se li
dibuixava habitualment a la cara. La
seva mort significa una gran pèrdua
humana i de país. Ara queda la incòg-
nita de qui el rellevarà al capdavant
de Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat i de la direcció de la revista
Serra d’Or, fonamentals, encara, per
a la nostra llengua i cultura.
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Mirador

Historiador tot terreny
i editor de tots

Josep Massot, amb Muriel Casals, quan va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes; a dalt, en l’exposició sobre l’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya, al Museu de Montserrat, i el recent llibre i el número de ‘Serra d’Or’ dedicats a ell ■ J. RAMOS

Jordi Manent
Filòleg i historiador
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Mor l'intel·lectual Josep Massot als 80 anys
| NacióManresa
L’abadia de Montserrat ha anunciat la mort de l’intel·lectual i pare

Josep Massot i Muntaner

als 80 anys. Feia 57 anys que era monjo i 50 que era sacerdot. “En fer-vos-ho saber, amb
tristesa i plens d’esperança en Jesucrist ressuscitat, l’encomanem a les vostres pregàries”, diuen
des de l’abadia a les xarxes socials. 

Massot fou un

monjo benedictí, filòleg, historiador i assagista

, que a més va ser director de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat des de l'any 1971. Va
néixer el 1941 a la ciutat de Palma. Va estudiar Filologia romànica a la Universitat de Barcelona,
on es va llicenciar el 1963, i va ampliar els seus estudis de filosofia i teologia a Alemanya.
També es va formar de forma clandestina als Estudis Universitaris Catalans de l'Institut d'Estudis
Catalans.

Entre d’altres tasques, cal destacar que va col·laborar amb la

Gran Enciclopèdia Catalana

i va dirigir el

Diccionari de Literatura Catalana

del 1977 al 1979, any de la seva publicació. També és membre de la Secció Històrico-
Arqueològica de l

'Institut d'Estudis Catalans

i de la

Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

, conservador del fons de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya i fundador de la Societat
Catalana de Llengua i Literatura i de la revista

Randa

.

L'any 1989 fou guardonat amb el Premi Francesc de Borja Moll dels Premis 31 de desembre de
l'Obra Cultural Balear, el 1996 amb la Creu de Sant Jordi i el 1997 amb el Premi Nacional de
Cultura Popular, concedit per la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l'any 1994 fou guardonat
amb el Crítica Serra d'Or de Recerca en Humanitats. És doctor honoris causa per la Universitat
de les Illes Balears (1999) i la Universitat de València (2016). El 2012 se li va atorgar el
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.

El seu

funeral

tindrà lloc al Monestir de Montserrat el proper dimarts a les 11 del matí.
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Mor Josep Massot i Muntaner, filòleg,
historiador i activista de la cultura catalana
* Dades de les últimes 24h
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Mor als 80 anys l’historiador i filòleg
mallorquí Josep Massot i Muntaner
L’historiador i filòleg mallorquí Josep Massot i Muntaner ha mort aquest diumenge de matinada
als 80 anys d’edat, segons informen fonts de l’Abadia de Montserrat, on era monjo benedictí
des de feia 57 anys. També va ser ordenat sacerdot als 30 anys.

Massot va ser director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat des de 1971, a les quals va
donar un enorme impuls.

Llicenciat en Filologia romànica per la Universitat de Barcelona (1962), també va cursar estudis
de llengua i literatura amb Ramon Aramon i Serra i Joaquim Molas. També va fer estudis
eclesiàstics d’humanitats, filosofia i teologia. Els seus treballs d’investigació destaquen en els
àmbits de l’aportació de l’Església, tant catalana com mallorquina, a la cultura catalana i en la
Guerra Civil en l’àmbit mallorquí. A més va fer estudis sobre escriptors i erudits catalans dels
segles XIX i XX, i sobre cultura popular. Seus són els 12 volums del ‘Cançoner de Música
Popular’.

‘Serra d’Or’

Notícies relacionades

En la seva trajectòria com activista cultural destaquen les seves responsabilitats com a
director, durant molts anys, de la revista internacional ‘Studia monastica’. Els últims temps,
‘Serra d’Or i ’Randa. A més va formar part del consell de redacció de ‘Llengua & Literatura’ (que
va fundar al 1986), ‘Estudis romànics’ i ‘Els nostres clàssics’.

El funeral serà dimarts que ve a l’abadia.
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Mor el monjo i historiador Josep Massot,
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
Ha mort als 80 anys el monjo de Montserrat i historiador Josep Massot. Va rebre el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes el 2012 per la seva trajectòria de 50 anys vinculada amb la
promoció de la cultura catalana. També va guanyar la Crítica Serra d’Or el 1993 i la Creu de
Sant Jordi el 1996.

El religiós, era director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat des del 1971, on
impulsava les diferents col·leccions i revistes com la històrica Serra d’Or. Massot també va
fundar la Societat Catalana de Llengua i Literatura. L’Abadia Montserrat ha anunciat la
defunció del pare Massot, ha recordat que feia 57 anys que era monjo i 50 que era sacerdot, i ha
avançat que el funeral, presidit pel pare Abat Manel Gasch, serà dimarts vinent, 26 d’abril.

El president Pere Aragonès ha lamentat la seva mort a Twitter: “Ens ha deixat Josep Massot,
un savi que va dedicar la seva vida a l’estudi de la nostra cultura, de la nostra llengua i de la
nostra història”. També l’expresident Torra ha recordat el monjo per defensa la llengua i cultura
catalana.

La presidenta balear, Francina Armengol, també li ha dedicat unes paraules: ”Un amic, un
savi estimat que dedicà la seva vida a la llengua, la cultura i la memòria democràtica, a un món
millor. No oblidaré mai les converses amb tu ni el teu mestratge. El teu llegat és tan gran com la
teva generositat i valors”.
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" Josep Massot: una vida al servei de Déu i
de la cultura | EL9NOU.CAT
“El diumenge, molt de matí” (Lc 24:1). Així comença el capítol 24 de l’Evangeli de Sant Lluc, on
dos àngels anuncien la resurrecció del Senyor. I aquest diumenge 24 d’abril, l’endemà de Sant
Jordi i en vigílies de la Mare de Déu de Montserrat, “molt de matí”, ens ha deixat el P. Josep
Massot. Monjo, historiador i filòleg, Doctor Honoris Causa per diverses Universitats, Medalla
d’Honor 2018 de la Xarxa Universitària Lluís Vives, que agrupa les 22 Universitats dels Països
Catalans, membre de la Secció Històrico-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans i Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes 2012, el P. Massot, “el diumenge, molt de matí” ha sortit a rebre
el Senyor. Després de tota una vida dedicada a Déu i a la cultura i a la llengua catalana, el P.
Massot, “servent bo i fidel”, ha viscut la Pasqua, el pas cap a Déu.  

Malgrat el seu estat delicat de salut, el P. Massot era un treballador incansable: “Continuo
aprofitant tots els minuts de què disposo, per bé que per raó de salut, he hagut de reduir el
nombre d’hores de treball; he passat de les setze o divuit, a les deu o dotze d’ara”.

Com va dir fa només uns dies Jordi Manent (Avui, 16 d’abril de 2022), el P. Massot “representa
molts valors de Montserrat, a banda de la vida religiosa i la catalanitat, representa l’erudició,
l’altruisme, la connexió amb moltes persones i sector i l’obertura”.

Savi i erudit, amb molt bon caràcter, treballador incansable i compromès en la defensa de la
nostra llengua i de la nostra cultura, Josep Massot va néixer a Palma de Mallorca el 1941 i va
entrar al monestir de Montserrat el 1963. Llicenciat en filologia romànica per la Universitat de
Barcelona, va fer la professió monàstica el 1964 i va ser ordenat prevere el 1971, any en que fou
nomenat director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, una editorial que començà a
editar llibres el 1499 i que per tant té més de 500 anys d’història.

Quan va entrar a Montserrat, Josep Massot encara estava estudiant a la Universitat.  Durant
molts anys va ser també director de la revista Studia monastica i actualment dirigia les revistes
Serra d’Or i Randa. Ha estat secretari de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes, president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis
Catalans, president de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, al qual pertanyia des del 1999,
secretari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i membre de la Societat
d’Onomàstica i de la Societat Verdaguer. El P. Massot tenia moltes inquietuds culturals i
intel·lectuals i sobretot, era una persona amable, atenta i d’una gran bondat.

Aquest monjo filòleg, historiador i investigador de la nostra cultura (que havia estat ingressat a
l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa i que fa uns dies havia rebut l’alta), havia publicat
desenes de llibres i centenars d’articles sobre el Cançoner, la llengua, la guerra civil o l’Església
Catalana i havia estat guardonat amb el Premi Francesc de B Moll, de l’Obra Cultural Balear (pel
conjunt de la seua obra) i el Premi Manuel Sanchis Guarner. També havia rebut el Premi
Nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, per la recuperació i edició de l’Obra
del Cançoner Popular, així com la Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Or del Consell Insular de
Mallorca. A més, el 1995 va rebre el Doctorat Honoris Causa per la Universitat de les Illes
Balears, el 2016 per la Universitat de València i el 2012 el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes.
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" Josep Massot: una vida al servei de Déu i
de la cultura | EL9NOU.CAT
“El diumenge, molt de matí” (Lc 24:1). Així comença el capítol 24 de l’Evangeli de Sant Lluc, on
dos àngels anuncien la resurrecció del Senyor. I aquest diumenge 24 d’abril, l’endemà de Sant
Jordi i en vigílies de la Mare de Déu de Montserrat, “molt de matí”, ens ha deixat el P. Josep
Massot. Monjo, historiador i filòleg, Doctor Honoris Causa per diverses Universitats, Medalla
d’Honor 2018 de la Xarxa Universitària Lluís Vives, que agrupa les 22 Universitats dels Països
Catalans, membre de la Secció Històrico-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans i Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes 2012, el P. Massot, “el diumenge, molt de matí” ha sortit a rebre
el Senyor. Després de tota una vida dedicada a Déu i a la cultura i a la llengua catalana, el P.
Massot, “servent bo i fidel”, ha viscut la Pasqua, el pas cap a Déu.  

Malgrat el seu estat delicat de salut, el P. Massot era un treballador incansable: “Continuo
aprofitant tots els minuts de què disposo, per bé que per raó de salut, he hagut de reduir el
nombre d’hores de treball; he passat de les setze o divuit, a les deu o dotze d’ara”.

Com va dir fa només uns dies Jordi Manent (Avui, 16 d’abril de 2022), el P. Massot “representa
molts valors de Montserrat, a banda de la vida religiosa i la catalanitat, representa l’erudició,
l’altruisme, la connexió amb moltes persones i sector i l’obertura”.

Savi i erudit, amb molt bon caràcter, treballador incansable i compromès en la defensa de la
nostra llengua i de la nostra cultura, Josep Massot va néixer a Palma de Mallorca el 1941 i va
entrar al monestir de Montserrat el 1963. Llicenciat en filologia romànica per la Universitat de
Barcelona, va fer la professió monàstica el 1964 i va ser ordenat prevere el 1971, any en que fou
nomenat director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, una editorial que començà a
editar llibres el 1499 i que per tant té més de 500 anys d’història.

Quan va entrar a Montserrat, Josep Massot encara estava estudiant a la Universitat.  Durant
molts anys va ser també director de la revista Studia monastica i actualment dirigia les revistes
Serra d’Or i Randa. Ha estat secretari de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes, president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis
Catalans, president de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, al qual pertanyia des del 1999,
secretari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i membre de la Societat
d’Onomàstica i de la Societat Verdaguer. El P. Massot tenia moltes inquietuds culturals i
intel·lectuals i sobretot, era una persona amable, atenta i d’una gran bondat.

Aquest monjo filòleg, historiador i investigador de la nostra cultura (que havia estat ingressat a
l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa i que fa uns dies havia rebut l’alta), havia publicat
desenes de llibres i centenars d’articles sobre el Cançoner, la llengua, la guerra civil o l’Església
Catalana i havia estat guardonat amb el Premi Francesc de B Moll, de l’Obra Cultural Balear (pel
conjunt de la seua obra) i el Premi Manuel Sanchis Guarner. També havia rebut el Premi
Nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, per la recuperació i edició de l’Obra
del Cançoner Popular, així com la Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Or del Consell Insular de
Mallorca. A més, el 1995 va rebre el Doctorat Honoris Causa per la Universitat de les Illes
Balears, el 2016 per la Universitat de València i el 2012 el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes.
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A Montserrat, del 1987 al 1991, vaig tindre el goig de treballar amb el P. Massot, un home
extremadament atent, amable i delicat en el tracte, en les Publicacions de l’Abadia. El P. Massot,
un treballador infatigable, tenia les sis taules que hi ha al seu despatx plenes de llibres,
carpetes, o fulls de galerades per corregir.

El seu sentit de l’humor i la seva fina ironia, així com la seva capacitat intel·lectual,
feien que les converses amb el P. Massot fossin molt enriquidores.

El P. Massot sempre ha cregut que calia “treballar de valent, més encara tenint en
compte com està el panorama de la llengua a les Illes i al País Valencià”.

Per això avui, cal agrair a Déu el do que ha estat per a Montserrat i per a Catalunya
el P. Massot, un monjo fidel a la pregària i als serveis que se li encomanaven i un
home de cor bo, que ha treballat tota la vida a favor de la cultura i de la llengua
catalana.

Com ha dit l’arquebisbe Joan Enric Vives, el P. Massot ha estat “un eminent
intel·lectual i gran monjo, sempre fidel als abats i compromès amb el país i la cultura
catalana.”

Home humil, monjo ple de saviesa i de senzillesa, com el va definir l’amic David
Pagès (Diari de Girona, 15 de febrer de 2022), el P. Josep Massot ha estat un savi i
una persona bondadosa, un investigador infatigable i l’ànima de les Publicacions de
l’Abadia de Montserrat.

Des d’“el diumenge, molt de matí”, el P. Josep Massot ja viu en la plenitud de Déu, un
Déu, el Déu amor, que li haurà fet una gran abraçada. 
                                                            

COMENTARIS
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La comunitat de Montserrat perd el monjo i
intel·lectual Josep Massot - Regió7
La comunitat de l’abadia de Montserrat ha perdut aquest diumenge a la matinada el monjo i
destacat intel·lectual Josep Massot i Muntaner, que ha mort a l'edat de 80 anys. Massot feia 57
anys que era monjo i 50 que era sacerdot.

Entre altres facetes destacades, era el director de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
va col·laborar amb l'edició de la Gran Enciclopèdia Catalana i va dirigir el Diccionari de
Literatura Catalana. L'any 1996 va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi i el 1997 amb el
Premi Nacional de Cultura Popular. També va rebre, el 2012, el Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes. El funeral se celebrarà dimarts 26 d'abril a les 10.45 hores i serà presidit pel Pare
abat Manel Gasch.

Massot va néixer el 1941 a la ciutat de Palma. Va estudiar Filologia romànica a la Universitat
de Barcelona, on es va llicenciar el 1963, i amplià els seus estudis de filosofia i teologia a
Alemanya. També es va formar de forma clandestina als Estudis Universitaris Catalans de
l'Institut d'Estudis Catalans. Entre 1970 i 1973 donà classes a la Universitat de Barcelona i, a
partir del 1973, fou nomenat secretari de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes. Col·laborà amb la Gran Enciclopèdia Catalana i dirigí el Diccionari de Literatura
Catalana del 1977 al 1979, any de la seva publicació. Membre de la Secció Històrico-
Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona, era conservador del fons de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya i fundador de
la Societat Catalana de Llengua i Literatura i de la revista Randa.

L'any 1989 fou guardonat amb el Premi Francesc de Borja Moll dels Premis 31 de desembre de
l'Obra Cultural Balear, el 1996 amb la Creu de Sant Jordi, i el 1997 amb el Premi Nacional de
Cultura Popular, concedit per la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l'any 1994 fou guardonat
amb el Crítica Serra d'Or de Recerca en Humanitats. És doctor honoris causa per la
Universitat de les Illes Balears (1999) i la Universitat de València (2016). El 2012 se li atorgà
el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'any 2018 se li va atorgar la Medalla d'Honor de la
Xarxa Vives d'Universitats i l'any 2019 la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Amb motiu del seu vuitantè aniversari, el 2021 es va publicar una miscel·lània en honor seu, ‘El
monjo, l’historiador i l’editor. Homenatge a Josep Massot i Muntaner’ (Publicacions de
l’Abadia de Montserrat). Així mateix, la Institució de les Lletres Catalanes li va retre un
homenatge a l'Institut d'Estudis Catalans.

Com a monjo, ingressà a l'orde benedictí del Monestir de Montserrat l’any 1962, i fou
ordenat prevere el 1972. Des de 1971 va ser nomenat director de les Publicacions de l'Abadia
de Montserrat. Va ser un dels monjos que va acompanyar la tancada d'intel·lectuals a Montserrat
de 1970, germen de l'Assemblea de Catalunya. Entre d'altres coses, s'hauria ocupat d'amagar
les agendes de molts dels participants per evitar que fossin intervingudes per la Guàrdia Civil
quan els participants tornaven a casa. L'any 2010 va publicar una edició actualitzada de la
"Història de Montserrat".
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La comunitat de l’abadia de Montserrat ha perdut aquest diumenge a la matinada el monjo i
destacat intel·lectual Josep Massot i Muntaner, que ha mort a l'edat de 80 anys. Massot feia 57
anys que era monjo i 50 que era sacerdot.

Entre altres facetes destacades, era el director de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
va col·laborar amb l'edició de la Gran Enciclopèdia Catalana i va dirigir el Diccionari de
Literatura Catalana. L'any 1996 va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi i el 1997 amb el
Premi Nacional de Cultura Popular. També va rebre, el 2012, el Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes. El funeral se celebrarà dimarts 26 d'abril a les 10.45 hores i serà presidit pel Pare
abat Manel Gasch.

Massot va néixer el 1941 a la ciutat de Palma. Va estudiar Filologia romànica a la Universitat
de Barcelona, on es va llicenciar el 1963, i amplià els seus estudis de filosofia i teologia a
Alemanya. També es va formar de forma clandestina als Estudis Universitaris Catalans de
l'Institut d'Estudis Catalans. Entre 1970 i 1973 donà classes a la Universitat de Barcelona i, a
partir del 1973, fou nomenat secretari de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes. Col·laborà amb la Gran Enciclopèdia Catalana i dirigí el Diccionari de Literatura
Catalana del 1977 al 1979, any de la seva publicació. Membre de la Secció Històrico-
Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona, era conservador del fons de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya i fundador de
la Societat Catalana de Llengua i Literatura i de la revista Randa.

L'any 1989 fou guardonat amb el Premi Francesc de Borja Moll dels Premis 31 de desembre de
l'Obra Cultural Balear, el 1996 amb la Creu de Sant Jordi, i el 1997 amb el Premi Nacional de
Cultura Popular, concedit per la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l'any 1994 fou guardonat
amb el Crítica Serra d'Or de Recerca en Humanitats. És doctor honoris causa per la
Universitat de les Illes Balears (1999) i la Universitat de València (2016). El 2012 se li atorgà
el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'any 2018 se li va atorgar la Medalla d'Honor de la
Xarxa Vives d'Universitats i l'any 2019 la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Amb motiu del seu vuitantè aniversari, el 2021 es va publicar una miscel·lània en honor seu, ‘El
monjo, l’historiador i l’editor. Homenatge a Josep Massot i Muntaner’ (Publicacions de
l’Abadia de Montserrat). Així mateix, la Institució de les Lletres Catalanes li va retre un
homenatge a l'Institut d'Estudis Catalans.

Com a monjo, ingressà a l'orde benedictí del Monestir de Montserrat l’any 1962, i fou
ordenat prevere el 1972. Des de 1971 va ser nomenat director de les Publicacions de l'Abadia
de Montserrat. Va ser un dels monjos que va acompanyar la tancada d'intel·lectuals a Montserrat
de 1970, germen de l'Assemblea de Catalunya. Entre d'altres coses, s'hauria ocupat d'amagar
les agendes de molts dels participants per evitar que fossin intervingudes per la Guàrdia Civil
quan els participants tornaven a casa. L'any 2010 va publicar una edició actualitzada de la
"Història de Montserrat".
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Josep Massot: tota una vida al servei de la
llengua i la cultura
La matinada d’aquest diumenge ens ha deixat el P. Josep Massot, historiador i filòleg, doctor
honoris causa per unes quantes universitats, Medalla d’Honor 2018 de la Xarxa Universitària
Lluís Vives, membre de la Secció Històrico-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans i Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes 2012.

Malgrat el seu estat delicat de salut, el P. Massot era un treballador incansable: “Continue
aprofitant cada minut de què dispose, per bé que per raó de salut, he hagut de reduir el nombre
d’hores de treball; he passat de les setze o divuit, a les deu o dotze d’ara.”

Com va dir fa només uns dies Jordi Manent en una entrevista al Punt Avui, el P. Massot
“representa molts valors de Montserrat, a banda de la vida religiosa i la catalanitat, representa
l’erudició, l’altruisme, la connexió amb moltes persones i sectors i l’obertura”.

Savi i erudit, amb molt bon caràcter, treballador incansable i compromès amb la defensa de
la nostra llengua i de la nostra cultura, Josep Massot va nàixer a Palma el 1941 i va entrar al
monestir de Montserrat el 1963. Llicenciat en filologia romànica per la Universitat de Barcelona,
va fer la professió monàstica el 1964 i va ser ordenat prevere el 1971, any en què fou nomenat
director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, una editorial que començà a editar llibres
el 1499 i que, per tant, té més de cinc-cents anys d’història.

Quan va entrar a Montserrat, Josep Massot encara estudiava a la universitat. Durant molts anys
va ser també director de la revista Studia Monastica i actualment dirigia les revistes Serra d’Or i
Randa. Ha estat secretari de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes,
president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans,
president de la Secció Històrico-arqueològica del IEC, al qual pertanyia des del 1999, secretari
de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i membre de la Societat d’Onomàstica i de
la Societat Verdaguer. El P. Massot tenia moltes inquietuds culturals i intel·lectuals i sobretot, era
una persona amable, atenta i d’una gran bondat.

Aquest monjo, filòleg, historiador i investigador de la nostra cultura (que havia estat ingressat a
l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa i que fa uns dies havia rebut l’alta), va publicar desenes
de llibres i centenars d’articles sobre el cançoner, la llengua, la guerra del 1936-1939 i l’església
catalana i havia estat guardonat amb el Premi Francesc de B Moll, de l’Obra Cultural Balear (pel
conjunt de la seua obra) i el Premi Manuel Sanchis Guarner. També havia rebut el premi
nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, per la recuperació i edició de l’Obra
del Cançoner Popular, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Or del Consell Insular de Mallorca. A
més, el 1995 va rebre el Doctorat Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears, el
2016 per la Universitat de València i el 2012 el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

A Montserrat, del 1987 al 1991, vaig tindre el goig de treballar amb el P. Massot, un home
extremadament atent, amable i delicat en el tracte, en les Publicacions de l’Abadia. El P. Massot,
un treballador infatigable, tenia les sis taules que hi ha al seu despatx plenes de llibres, carpetes
o fulls de galerades per corregir.

El seu sentit de l’humor i la seva fina ironia, com també la seva capacitat intel·lectual, feien que

Mitjà: vilaweb.cat

Publicat: 24/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 805.231
Lectores

Valor: 998€

URL: https://www.vilaweb.cat/noticies/josep-massot-vida-cult...

Josep Massot: tota una vida al servei de la
llengua i la cultura
La matinada d’aquest diumenge ens ha deixat el P. Josep Massot, historiador i filòleg, doctor
honoris causa per unes quantes universitats, Medalla d’Honor 2018 de la Xarxa Universitària
Lluís Vives, membre de la Secció Històrico-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans i Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes 2012.

Malgrat el seu estat delicat de salut, el P. Massot era un treballador incansable: “Continue
aprofitant cada minut de què dispose, per bé que per raó de salut, he hagut de reduir el nombre
d’hores de treball; he passat de les setze o divuit, a les deu o dotze d’ara.”

Com va dir fa només uns dies Jordi Manent en una entrevista al Punt Avui, el P. Massot
“representa molts valors de Montserrat, a banda de la vida religiosa i la catalanitat, representa
l’erudició, l’altruisme, la connexió amb moltes persones i sectors i l’obertura”.

Savi i erudit, amb molt bon caràcter, treballador incansable i compromès amb la defensa de
la nostra llengua i de la nostra cultura, Josep Massot va nàixer a Palma el 1941 i va entrar al
monestir de Montserrat el 1963. Llicenciat en filologia romànica per la Universitat de Barcelona,
va fer la professió monàstica el 1964 i va ser ordenat prevere el 1971, any en què fou nomenat
director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, una editorial que començà a editar llibres
el 1499 i que, per tant, té més de cinc-cents anys d’història.

Quan va entrar a Montserrat, Josep Massot encara estudiava a la universitat. Durant molts anys
va ser també director de la revista Studia Monastica i actualment dirigia les revistes Serra d’Or i
Randa. Ha estat secretari de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes,
president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans,
president de la Secció Històrico-arqueològica del IEC, al qual pertanyia des del 1999, secretari
de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i membre de la Societat d’Onomàstica i de
la Societat Verdaguer. El P. Massot tenia moltes inquietuds culturals i intel·lectuals i sobretot, era
una persona amable, atenta i d’una gran bondat.

Aquest monjo, filòleg, historiador i investigador de la nostra cultura (que havia estat ingressat a
l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa i que fa uns dies havia rebut l’alta), va publicar desenes
de llibres i centenars d’articles sobre el cançoner, la llengua, la guerra del 1936-1939 i l’església
catalana i havia estat guardonat amb el Premi Francesc de B Moll, de l’Obra Cultural Balear (pel
conjunt de la seua obra) i el Premi Manuel Sanchis Guarner. També havia rebut el premi
nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, per la recuperació i edició de l’Obra
del Cançoner Popular, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Or del Consell Insular de Mallorca. A
més, el 1995 va rebre el Doctorat Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears, el
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les converses amb el P. Massot fossin molt enriquidores.

El P. Massot sempre ha cregut que calia “treballar de valent, més encara tenint en compte com
està el panorama de la llengua a les Illes i al País Valencià”.

El P. Massot havia tingut una relació estreta amb el País Valencià, on havia vingut unes quantes
vegades. Gran amic dels professors Vicent Simbor, Carme Gregori i Rafa Roca, ell mateix va
voler publicar una miscel·lània d’homenatge a mon pare. Havia vingut a presentar-la a l’Alcúdia i
unes quantes vegades havia col·laborat amb la Universitat de València i d’Alacant.

Per això, hui cal agrair a Déu el do que ha estat per a Montserrat i per a Catalunya el P. Massot,
un monjo fidel a la pregària i als serveis que se li encomanaven i un home de cor bo, que ha
treballat tota la vida a favor de la cultura i de la llengua catalana.
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Opinió

L
a 110a reunió anual de la Confe-
rència Internacional del Treball 
tindrà lloc dels dies 27 de maig a 
11 de juny. Un dels punts inscrits a 

l’ordre del dia de la Conferència, el número 
V, és el dedicat a la «Discussió recurrent so-
bre l’objectiu estratègic de l’ocupació, 
d’acord amb el seguiment de la Declaració 
de l’OIT sobre la justícia social per a una 
globalització equitativa», a partir d’un do-
cument molt recentment publicat que ser-
virà de base per a aquesta discussió 

Un objectiu, i unes polítiques d’ocupa-
ció que han de prestar especial atenció a 
l’evolució demogràfica, al canvi climàtic i a 
la digitalització, factors tots ells que cada 
vegada tenen i tindran més influència en 
l’esdevenir del món del treball i que afec-
ten totes les persones amb independència 
de la seva edat, a més d’inscriure’s en el 
marc de polítiques econòmiques i socials 
que situïn la igualtat de gènere al centre 
dels seus plantejaments i l’aprenentatge 
permanent i dirigit a totes les capes de la 
població. 

A més, a l’ordre del dia està prevista una 
discussió general, d’importància indubta-
ble, sobre el treball decent i l’economia so-
cial i solidària, a partir d’un document amb 
el mateix títol i que va ser publicat el 31 de 
març. Igualment, s’avançarà en el debat so-
bre l’aprovació d’un instrument normatiu 
relatiu a un marc per a aprenentatges de 
qualitat, que es proposa que sigui una Re-
comanació, en què es conceptuï l’aprenen-
tatge com a «tota forma d’educació i de for-

mació que es regeixi per un contracte 
d’aprenentatge i que permeti a un apre-
nent adquirir les competències requerides 
per exercir una ocupació gràcies a una for-
mació estructurada consistent en una for-
mació a la feina complementada per una 
formació fora del treball conduent a l’ob-
tenció d’una qualificació reconeguda». 

Ara, es posa l’accent que la celebració 
de la Conferència del 2022 es produeix «en 
un moment en què els factors del futur del 
treball i l’impacte de la crisi provocada per 
la COVID-19 determinen l’evolució del 
mercat de treball, alhora que persisteixen 
els seus habituals esculls, com ara la infor-
malitat, la baixa productivitat, les desigual-
tats i la discriminació, alguns dels quals 
acusen els efectes del fallit procés de trans-
formació estructural». 

Per això, ja es fixen clarament en aques-
ta introducció quines són les línies a seguir 
en el debat sobre l’ocupació, a partir de 
l’informe esmentat, per aconseguir resul-
tats positius en el futur immediat: «l’avenç 
cap a la recuperació i la transformació es-
tructural inclusiva amb mires al desenvo-
lupament sostenible i la reducció de la po-
bresa requereix marcs integrals de políti-
ques que s’adaptin contínuament a les cir-
cumstàncies canviants, tenint present al-
hora una perspectiva clara a llarg termini. 
Aquests marcs han d’oferir solucions inno-
vadores basades en dades actualitzades, 
han de situar les persones al centre de les 
polítiques sense deixar ningú enrere, han 
de contribuir al desenvolupament sosteni-

ble i a una transició justa i haurien de trac-
tar de transformar i enfortir les economies 
i els mercats de treball mitjançant la crea-
ció de llocs de treball decents». 

Destaco l’èmfasi que posa el document 
que les polítiques nacionals d’ocupació «se 
centren cada cop més en la qualitat de 
l’ocupació i la inclusió, en comptes de limi-
tar-se a objectius quantitatius com les ta-
xes de desocupació o el nombre de llocs de 
treball creats. Els nous objectius també in-
clouen elements de protecció laboral i so-
cial. Tot i això, la inclusió de la protecció 
social en els marcs de polítiques nacionals 
d’ocupació continua sent un punt feble. És 
molt comú que les polítiques de protecció 
social estiguin desvinculades de les políti-
ques nacionals de treball». Justament so-
bre les polítiques de protecció social i la 
seva especial importància és obligat reme-
tre’s al recent publicat, 11 d’abril, «Informe 
Mundial sobre la Protecció Social 2020-
2022: La protecció social a la cruïlla – a la 
recerca d’un futur millor», en la presenta-
ció el, encara, director general de l’OIT, 
Guy Rider, després de recordar que l’ante-
rior informe data del 2017, destaca que el 
valor de la protecció social «s’ha confirmat 
inequívocament», apuntant la necessitat 
d’haver après de les decisions adoptades 
durant la pandèmia perquè es produeixi el 
reforç dels sistemes de protecció social a 
tot el món, cosa que significa «aplicar un 
enfocament basat en els drets, amb siste-
mes de protecció social universals que ga-
ranteixin l’accés a un suport adequat i inte-
gral al llarg de la vida de les persones, inde-
pendentment del tipus d’ocupació que tin-
guin o de la naturalesa de la feina». 

Ara bé, les «noves» polítiques no sorgei-
xen del no-res, com si no se n’haguessin 
adoptat altres amb anterioritat i amb resul-
tats diversos, i per això el «nou rostre» de 
les polítiques d’ocupació es planteja que 
s’ha de recolzar tant en polítiques econò-
miques com en polítiques laborals; és a dir, 
s’hauran d’abastar les dues grans esferes 
que tenen impacte a l’ocupació i els mer-
cats de treball: «1) les polítiques econòmi-
ques i socials, que comprenen les políti-

ques sectorials i industrials, les polítiques 
macroeconòmiques, polítiques educatives 
i de formació i les polítiques de desenvolu-
pament del sector privat; i 2) les polítiques 
del mercat de treball, que abasten les polí-
tiques actives i passives del mercat de tre-
ball i les polítiques de protecció social». 

Unes polítiques que, ja ho he apuntat 
amb anterioritat, han de prestar especial 
atenció a les qüestions de gènere, no dei-
xar de banda les i els joves, i no oblidar-se 
de la importància del treball informal i 
continuar adoptant mesures per potenci-
ar-ne la formalització; i a més de tot això, 
ressalta amb encert al meu parer el docu-
ment, cal posar èmfasi «en la inclusió de 
nous grups que passen a estar desafavorits 
com a conseqüència dels factors del futur 
del treball». El missatge positiu clar de la 
importància de les polítiques d’ocupació 
es posa clarament de manifest quan se 
subratlla que l’adopció de mesures «àgils, 
inclusives i amb perspectiva de gènere» 
han estat un factor rellevant per atenuar 
l’impacte de la crisi sanitària desencade-
nada per la Covid19. 

Per fi, especialment interessant al meu 
parer és l’anàlisi de com posar en marxa 
política perquè siguin possibles transici-
ons al llarg de la vida, i que es desenvolu-
pin de manera «satisfactòria i equitativa», 
tenint en compte les necessitats, interes-
sos, i expectatives de les persones treballa-
dores. Jugarà un paper important en la 
transició, o transicions (per entrar al mer-
cat de treball, durant la vida laboral, i des-
prés de sortir del mercat esmentat) en pri-
mer lloc l’edat, «reconeixent que cada fase 
de la vida correspon a reptes específics del 
mercat de treball, i que les trajectòries indi-
viduals són en part irreversibles perquè les 
transicions, oportunitats i limitacions an-
teriors poden tenir conseqüències durant 
tota la vida laboral», i en segon terme di-
versos factors que afecten de manera desi-
gual cada persona i els que cal prestar 
atenció, com són entre d’altres «les obliga-
cions laborals, familiars i de cura, la ubica-
ció (urbana/rural), l’educació, la condició 
migrant, etc.»

L’objectiu estratègic 
de l’ocupació

Eduard Rojo Torrecilla

A
mb diligència i encert, els res-
ponsables de la Mostra de Cine-
ma Espiritual que se celebrarà 
del 15 al 30 de novembre, han 

posat fil a l’agulla i enguany ens ofereixen 
per projectar, 8 pel·lícules sobre les dones 
com a protagonistes del cinema espiritual i 
la seva aportació a la humanitat; 3 pel.lícu-
les sobre Sant Ignasi de Loiola, amb mo-
tiu dels 500 anys de la seva arribada a Cata-
lunya; i 3 documentals, un sobre la història 
silenciada dels protestants, un sobre l’espi-
ritualitat sufista i finalment el tercer titulat 
La part dels àngels. L’oferta és sucosa i la 
rebem amb temps suficient per preparar-
la bé. Moltes associacions que s’adherei-
xen a la projecció de la Mostra i també 
molts dels assistents, son gent sensibles al 
fet religiós, sigui quina sigui, la tradició re-
ligiosa escollida. Per aquesta raó, vull re-
marcar l’oportunitat que ens ofereix la 
Mostra de Cinema Espiritual d’enguany 
per reclamar i pressionar en favor d’obte-
nir per a la dona, els mateixos drets que 
l’home, en tots els àmbits de la vida famili-
ar, laboral i social, però molt especialment 
en l’àmbit religiós que des dels inicis fun-

dacionals totes les religions han estat i a 
voltes continuen amb el domini de l’home 
sobre la dona. No és una tasca fàcil, però és 
urgent! 

Per aquesta raó, em sumo al clam d’ur-
gència que ha llançat la Magda Tomàs i Ri-
bes, del «Col.lectiu de Dones en l’Església» 
i Creu de Sant Jordi (2011) a la revista El 
pregó (601), en un article titulat. «Algun dia 
totes les religions hauran de demanar per-
dó a les dones». 

Em permeto fer-vos-en un tast de les 
principals idees i d’uns textos fundacionals 
de les diferents religions que evidencien la 
misogínia soterrada del seu pensament 

que condiciona, conscient o inconscient-
ment, la mentalitat i maneres d’actuar que 
encara avui, menystenen les dones. 

Comença pels Cinc Clàssics, un dels tex-
tos bàsics dels seguidors de Confuci: «Les 
dones són inferiors per naturalesa, negres 
com la lluna i canviants com l’aigua, gelo-
ses, petites mentalment i temptadores»; el 
Decret de Gracià, un document de 1140: 
«L’ordre natural per a la humanitat és que 
les dones serveixin als barons, i els nens, 
els seus pares, perquè és de justícia que el 
que és inferior serveixi a qui és superior»; 
l’Alcorà, quan col.loca els barons un escaló 
per damunt de les dones, en el nombre 
2.228 i en el 2.223: «Les teves dones són 
per a tu terra de cultiu. Utilitza la teva terra 
tantes vegades com vulguis»; les Lleis de 
Manu (hinduisme, 100 dC): «Encara que 
sigui poc virtuós, cercant els seus plaers 
fora de la llar i estigui desposseït de bones 
qualitats, el marit ha de ser sempre adorat 
com un déu per a la seva fidel esposa»; lite-
ratura rabínica del temps de Jesús: «Fora 
millor que la Llei desaparegués entre fla-
mes, abans que fos lliurada a les dones»; 
Luter: «No importa que morin en donar 

llum ja que és per això que han estat crea-
des»; Sant Pau (Co 14.34): «Les dones que 
callin a les assemblees ; que no els està 
permès prendre la paraula». 

El 16 de juliol del 2010, La Vanguardia 
publicava un article sobre l’Església i la 
modernitat titulat «Condemna al sacerdo-
ci femení». I un subtítol: «El Vaticà inclou 
l’ordenació de la dona entre els delictes 
més greus» ( al mateix nivell que la pede-
ràstia, l’apostasia, l’heretgia i els cisma). 

I segueix dient Magda Tomàs: «Així po-
dríem continuar indefinidament relatant 
elucubracions sobre les dones, de filòsofs, 
de sants ben canonitzats, de pensadors 
mundialment reconeguts etc.de totes les 
cultures i, no cal dir, de totes les religions 
des de l’antiguitat fins als nostres dies». 

Crec que la Mostra de Cinema Espiritu-
al d’enguany és una oportunitat d’or, de fò-
rum, de controvèrsia, de conscienciació 
per fer una neteja mental, traient les tera-
nyines que ofusquen tot pensament sobre 
la plena dignitat de la dona i d’unir-nos , 
homes i dones, en la noble, necessària, im-
prescindible i urgent, lluita per la igualtat 
de drets home/dona.

Religió 
i dones
Pere Reixach
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Opinió

L
a 110a reunió anual de la Confe-
rència Internacional del Treball 
tindrà lloc dels dies 27 de maig a 
11 de juny. Un dels punts inscrits a 

l’ordre del dia de la Conferència, el número 
V, és el dedicat a la «Discussió recurrent so-
bre l’objectiu estratègic de l’ocupació, 
d’acord amb el seguiment de la Declaració 
de l’OIT sobre la justícia social per a una 
globalització equitativa», a partir d’un do-
cument molt recentment publicat que ser-
virà de base per a aquesta discussió 

Un objectiu, i unes polítiques d’ocupa-
ció que han de prestar especial atenció a 
l’evolució demogràfica, al canvi climàtic i a 
la digitalització, factors tots ells que cada 
vegada tenen i tindran més influència en 
l’esdevenir del món del treball i que afec-
ten totes les persones amb independència 
de la seva edat, a més d’inscriure’s en el 
marc de polítiques econòmiques i socials 
que situïn la igualtat de gènere al centre 
dels seus plantejaments i l’aprenentatge 
permanent i dirigit a totes les capes de la 
població. 

A més, a l’ordre del dia està prevista una 
discussió general, d’importància indubta-
ble, sobre el treball decent i l’economia so-
cial i solidària, a partir d’un document amb 
el mateix títol i que va ser publicat el 31 de 
març. Igualment, s’avançarà en el debat so-
bre l’aprovació d’un instrument normatiu 
relatiu a un marc per a aprenentatges de 
qualitat, que es proposa que sigui una Re-
comanació, en què es conceptuï l’aprenen-
tatge com a «tota forma d’educació i de for-

mació que es regeixi per un contracte 
d’aprenentatge i que permeti a un apre-
nent adquirir les competències requerides 
per exercir una ocupació gràcies a una for-
mació estructurada consistent en una for-
mació a la feina complementada per una 
formació fora del treball conduent a l’ob-
tenció d’una qualificació reconeguda». 

Ara, es posa l’accent que la celebració 
de la Conferència del 2022 es produeix «en 
un moment en què els factors del futur del 
treball i l’impacte de la crisi provocada per 
la COVID-19 determinen l’evolució del 
mercat de treball, alhora que persisteixen 
els seus habituals esculls, com ara la infor-
malitat, la baixa productivitat, les desigual-
tats i la discriminació, alguns dels quals 
acusen els efectes del fallit procés de trans-
formació estructural». 

Per això, ja es fixen clarament en aques-
ta introducció quines són les línies a seguir 
en el debat sobre l’ocupació, a partir de 
l’informe esmentat, per aconseguir resul-
tats positius en el futur immediat: «l’avenç 
cap a la recuperació i la transformació es-
tructural inclusiva amb mires al desenvo-
lupament sostenible i la reducció de la po-
bresa requereix marcs integrals de políti-
ques que s’adaptin contínuament a les cir-
cumstàncies canviants, tenint present al-
hora una perspectiva clara a llarg termini. 
Aquests marcs han d’oferir solucions inno-
vadores basades en dades actualitzades, 
han de situar les persones al centre de les 
polítiques sense deixar ningú enrere, han 
de contribuir al desenvolupament sosteni-

ble i a una transició justa i haurien de trac-
tar de transformar i enfortir les economies 
i els mercats de treball mitjançant la crea-
ció de llocs de treball decents». 

Destaco l’èmfasi que posa el document 
que les polítiques nacionals d’ocupació «se 
centren cada cop més en la qualitat de 
l’ocupació i la inclusió, en comptes de limi-
tar-se a objectius quantitatius com les ta-
xes de desocupació o el nombre de llocs de 
treball creats. Els nous objectius també in-
clouen elements de protecció laboral i so-
cial. Tot i això, la inclusió de la protecció 
social en els marcs de polítiques nacionals 
d’ocupació continua sent un punt feble. És 
molt comú que les polítiques de protecció 
social estiguin desvinculades de les políti-
ques nacionals de treball». Justament so-
bre les polítiques de protecció social i la 
seva especial importància és obligat reme-
tre’s al recent publicat, 11 d’abril, «Informe 
Mundial sobre la Protecció Social 2020-
2022: La protecció social a la cruïlla – a la 
recerca d’un futur millor», en la presenta-
ció el, encara, director general de l’OIT, 
Guy Rider, després de recordar que l’ante-
rior informe data del 2017, destaca que el 
valor de la protecció social «s’ha confirmat 
inequívocament», apuntant la necessitat 
d’haver après de les decisions adoptades 
durant la pandèmia perquè es produeixi el 
reforç dels sistemes de protecció social a 
tot el món, cosa que significa «aplicar un 
enfocament basat en els drets, amb siste-
mes de protecció social universals que ga-
ranteixin l’accés a un suport adequat i inte-
gral al llarg de la vida de les persones, inde-
pendentment del tipus d’ocupació que tin-
guin o de la naturalesa de la feina». 

Ara bé, les «noves» polítiques no sorgei-
xen del no-res, com si no se n’haguessin 
adoptat altres amb anterioritat i amb resul-
tats diversos, i per això el «nou rostre» de 
les polítiques d’ocupació es planteja que 
s’ha de recolzar tant en polítiques econò-
miques com en polítiques laborals; és a dir, 
s’hauran d’abastar les dues grans esferes 
que tenen impacte a l’ocupació i els mer-
cats de treball: «1) les polítiques econòmi-
ques i socials, que comprenen les políti-

ques sectorials i industrials, les polítiques 
macroeconòmiques, polítiques educatives 
i de formació i les polítiques de desenvolu-
pament del sector privat; i 2) les polítiques 
del mercat de treball, que abasten les polí-
tiques actives i passives del mercat de tre-
ball i les polítiques de protecció social». 

Unes polítiques que, ja ho he apuntat 
amb anterioritat, han de prestar especial 
atenció a les qüestions de gènere, no dei-
xar de banda les i els joves, i no oblidar-se 
de la importància del treball informal i 
continuar adoptant mesures per potenci-
ar-ne la formalització; i a més de tot això, 
ressalta amb encert al meu parer el docu-
ment, cal posar èmfasi «en la inclusió de 
nous grups que passen a estar desafavorits 
com a conseqüència dels factors del futur 
del treball». El missatge positiu clar de la 
importància de les polítiques d’ocupació 
es posa clarament de manifest quan se 
subratlla que l’adopció de mesures «àgils, 
inclusives i amb perspectiva de gènere» 
han estat un factor rellevant per atenuar 
l’impacte de la crisi sanitària desencade-
nada per la Covid19. 

Per fi, especialment interessant al meu 
parer és l’anàlisi de com posar en marxa 
política perquè siguin possibles transici-
ons al llarg de la vida, i que es desenvolu-
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de la vida correspon a reptes específics del 
mercat de treball, i que les trajectòries indi-
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migrant, etc.»

L’objectiu estratègic 
de l’ocupació

Eduard Rojo Torrecilla

A
mb diligència i encert, els res-
ponsables de la Mostra de Cine-
ma Espiritual que se celebrarà 
del 15 al 30 de novembre, han 

posat fil a l’agulla i enguany ens ofereixen 
per projectar, 8 pel·lícules sobre les dones 
com a protagonistes del cinema espiritual i 
la seva aportació a la humanitat; 3 pel.lícu-
les sobre Sant Ignasi de Loiola, amb mo-
tiu dels 500 anys de la seva arribada a Cata-
lunya; i 3 documentals, un sobre la història 
silenciada dels protestants, un sobre l’espi-
ritualitat sufista i finalment el tercer titulat 
La part dels àngels. L’oferta és sucosa i la 
rebem amb temps suficient per preparar-
la bé. Moltes associacions que s’adherei-
xen a la projecció de la Mostra i també 
molts dels assistents, son gent sensibles al 
fet religiós, sigui quina sigui, la tradició re-
ligiosa escollida. Per aquesta raó, vull re-
marcar l’oportunitat que ens ofereix la 
Mostra de Cinema Espiritual d’enguany 
per reclamar i pressionar en favor d’obte-
nir per a la dona, els mateixos drets que 
l’home, en tots els àmbits de la vida famili-
ar, laboral i social, però molt especialment 
en l’àmbit religiós que des dels inicis fun-

dacionals totes les religions han estat i a 
voltes continuen amb el domini de l’home 
sobre la dona. No és una tasca fàcil, però és 
urgent! 

Per aquesta raó, em sumo al clam d’ur-
gència que ha llançat la Magda Tomàs i Ri-
bes, del «Col.lectiu de Dones en l’Església» 
i Creu de Sant Jordi (2011) a la revista El 
pregó (601), en un article titulat. «Algun dia 
totes les religions hauran de demanar per-
dó a les dones». 

Em permeto fer-vos-en un tast de les 
principals idees i d’uns textos fundacionals 
de les diferents religions que evidencien la 
misogínia soterrada del seu pensament 

que condiciona, conscient o inconscient-
ment, la mentalitat i maneres d’actuar que 
encara avui, menystenen les dones. 

Comença pels Cinc Clàssics, un dels tex-
tos bàsics dels seguidors de Confuci: «Les 
dones són inferiors per naturalesa, negres 
com la lluna i canviants com l’aigua, gelo-
ses, petites mentalment i temptadores»; el 
Decret de Gracià, un document de 1140: 
«L’ordre natural per a la humanitat és que 
les dones serveixin als barons, i els nens, 
els seus pares, perquè és de justícia que el 
que és inferior serveixi a qui és superior»; 
l’Alcorà, quan col.loca els barons un escaló 
per damunt de les dones, en el nombre 
2.228 i en el 2.223: «Les teves dones són 
per a tu terra de cultiu. Utilitza la teva terra 
tantes vegades com vulguis»; les Lleis de 
Manu (hinduisme, 100 dC): «Encara que 
sigui poc virtuós, cercant els seus plaers 
fora de la llar i estigui desposseït de bones 
qualitats, el marit ha de ser sempre adorat 
com un déu per a la seva fidel esposa»; lite-
ratura rabínica del temps de Jesús: «Fora 
millor que la Llei desaparegués entre fla-
mes, abans que fos lliurada a les dones»; 
Luter: «No importa que morin en donar 

llum ja que és per això que han estat crea-
des»; Sant Pau (Co 14.34): «Les dones que 
callin a les assemblees ; que no els està 
permès prendre la paraula». 

El 16 de juliol del 2010, La Vanguardia 
publicava un article sobre l’Església i la 
modernitat titulat «Condemna al sacerdo-
ci femení». I un subtítol: «El Vaticà inclou 
l’ordenació de la dona entre els delictes 
més greus» ( al mateix nivell que la pede-
ràstia, l’apostasia, l’heretgia i els cisma). 

I segueix dient Magda Tomàs: «Així po-
dríem continuar indefinidament relatant 
elucubracions sobre les dones, de filòsofs, 
de sants ben canonitzats, de pensadors 
mundialment reconeguts etc.de totes les 
cultures i, no cal dir, de totes les religions 
des de l’antiguitat fins als nostres dies». 

Crec que la Mostra de Cinema Espiritu-
al d’enguany és una oportunitat d’or, de fò-
rum, de controvèrsia, de conscienciació 
per fer una neteja mental, traient les tera-
nyines que ofusquen tot pensament sobre 
la plena dignitat de la dona i d’unir-nos , 
homes i dones, en la noble, necessària, im-
prescindible i urgent, lluita per la igualtat 
de drets home/dona.

Religió 
i dones
Pere Reixach
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La 34a Trobada de Campaners d’Os de
Balaguer estrena un toc per reivindicar
l’escola en català - La Manyana
La 34a Trobada de Campaners d’Os de Balaguer, a la Noguera, va estrenar ahir un nou toc per
reivindicar la llengua catalana i l’escola en català. Abans del toc, es va llegir un manifest en el
qual es va alertar de “l’atac” que la sentència del Suprem, que obliga a fer un 25% de les classes
en castellà, suposa per al sistema d’immersió lingüística. La trobada, que recuperava el format
habitual per primer cop des de l’inici de la pandèmia, va aplegar més d’una cinquantena de
campaners d’arreu de Catalunya i de la resta de l’Estat, i va incloure, entre moltes altres
activitats, un esmorzar popular, demostracions de tocs i una fira d’artesania i alimentació de
proximitat amb prop de cinquanta parades.

La d’Os de Balaguer és una de les trobades de campaners més importants que es fan a Europa,
i està organitzada per l’Ajuntament i la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya
amb l’objectiu de reivindicar l’ofici de campaner, la conservació de la tradició i els tocs de
campanes i divulgar la seva cultura i música. L’alcaldessa del municipi, Estefania Rufach, va
qualificar de “gran èxit” la represa de la trobada. “Les campanes no paren de sonar i els carres
estan plens de gent i això és l’important, poder tornar a viure la festa dels campaners.”, va afegir.
A més, des de fa uns anys la trobada compon un toc especial per a una causa que considera
justa. Enguany s’ha dedicat a la llengua catalana i l’escola en català. “Una altra vegada ens
tornem a trobar atacats i creiem que l’hem de defensar”, va dir.

Arnau Farré i Francesc Goixart, dos campaners del poble que fa 15 anys que toquen, van fer ahir
el toc especial, que va durar uns 10 minuts. “Cansa molt perquè les campanes pesen molt i
costa fer-les girar”, però es van mostrar “molt contents” de poder conservar aquesta tradició. De
fet, Farré va explicar que el relleu de campaners a Os de Balaguer està assegurat, ja que és una
tradició es manté força viva. Goixart va dir que és “il·lusionant” veure com els joves del poble
s’interessen per aquest món. “Veus que hi ha relleu il·lusionat com nosaltres al seu dia i això és
una alegria i una esperança per al món campaner”.

Coincidint amb la trobada, dimecres es va instal·lar una nova campana al monestir de les
Avellanes, al terme d’Os de Balaguer. La campana porta el nom de Sant Marcel·lí Champagnat i
és l’única de les quatre que hi ha al monestir que ha estat elaborada de manera íntegra a Os.
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SEGRE 
Dilluns, 25 d’abril del 2022 ÉS NOTÍCIA

Mig centenar de campaners van participar ahir en la trobada per reivindicar aquest ofici que se celebra a 

Os de Balaguer, que també va omplir els carrers de visitants. El toc especial del migdia que es dedica a una 

causa que consideren justa va ser dedicat aquesta vegada a la defensa de la llengua i l’escola catalana.

Cinquanta campaners omplen Os de 
repics i n’estrenen un pel català
La trobada per reivindicar aquest ofici recupera l’esplendor d’abans de la Covid

TRADICIONS CELEBRACIONS

S.ESPÍN
❘ OS DE BALAGUER ❘ L’edició número 
34 de la Trobada de Campaners 
d’Os de Balaguer va recuperar 
ahir l’esplendor d’abans de la 
pandèmia, amb la participació 
de mig centenar de campaners 
de diferents punts de Catalunya 
i la resta de l’Estat, i centenars 
de visitants. L’any passat només 
van poder assistir-hi campaners 
de la Noguera a causa del confi-
nament comarcal per la Covid i 
el 2020 no es va poder celebrar. 
L’alcaldessa de la localitat, Es-
tefania Rufach, es va mostrar 
satisfeta d’haver pogut tornar 
a la “normalitat” i va destacar 
també l’èxit de la fira d’artesa-
nia i productes de proximitat, 
amb 40 parades, i del dinar po-
pular, que van preparar per a 
300 persones.

Aquesta trobada, organitzada 
per l’ajuntament d’Os de Bala-
guer i la Confraria de Campa-
ners de Catalunya, té com a ob-
jectiu reivindicar l’ofici de cam-
paner i els seus diversos tipus 
de repics. Jutjant per la partici-
pació de joves, el futur sembla 
assegurat. Francesc Goixart, 
que malgrat la seua joventut fa 
anys que es dedica als tocs de 
campana, va afirmar que veure 
el relleu resulta “una esperan-
ça per al món campaner”. Sens 
dubte un dels participants més 
joves va ser Lot Roger, de només 
dotze anys i de Tarragona, que 
va tocar emocionat acompanyat 
de la seua mare, que també és 
campanera.

Cada any dediquen un toc es-
pecial al migdia a una causa que 
consideren justa i aquesta vega-
da va ser la defensa de la llengua 
i l’escola en català, per mostrar 
el seu rebuig de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que imposa un 25 
per cent de classes en castellà. 
Diversos joves van llegir un ma-
nifest que assegura que “l’apa-
rell repressor de l’Estat, en les 
seues múltiples formes togades, 
ens obliga avui a reafirmar el 
nostre compromís indefectible 
i inquebranable amb la llengua 
i el model d’escola catalana. I 
ho fem amb el llenguatge uni-
versal de les campanes”. “Com 
més forta sigui la repressió, més 
forts sonaran els nostres campa-
nars, perquè ningú no ens farà 
callar!”, conclou.

A la trobada de campaners 
van assistir el president de la 
Diputació, Joan Talarn, i la di-
putada al Parlament Meritxell 
Serret.

Els nens van gaudir molt fent repicar les tres campanes instal·lades a la plaça.

JORDI ECHEVARRIA

EN PRIMERA PERSONA

JORDI ECHEVARRIA JORDI ECHEVARRIA

Francesc Goixart, Marc Mora i David Goixart
27, 19 I 24 ANYS

«Els joves veiem tocar els grans i 
seguim per tradició»

z El Francesc i el David expli-
quen que toquen les cam-
panes a Os de Balaguer des 
que tenien deu i set anys, i el 
Marc també toca per seguir 
amb la “tradició”. Aquests 
tres destaquen que els joves 

aprenen “veient els grans” 
i també van rebre classes 
d’un campaner de les Bor-
ges Blanques. Afirmen que 
ara només es manté el toc 
de festes, mentre que la res-
ta “s’ha perdut”.

Lot Roger
12 ANYS

«Sempre m’ha  
agradat tocar  
les campanes»
z La mare del Lot, Claudina Escoda, 
explica que al seu fill sempre li han 
agradat les campanes i porta 4 o 5 
anys tocant. “Per Santa Tecla [són de 
Tarragona] vam anar a la Catedral i 
vam veure que hi havia un grup de 
campaners i ens hi vam unir. Els dos 
som campaners.”

JORDI ECHEVARRIA

Joan Jové
67 ANYS

«M’hi vaig aficionar a 
l’ajudar el campaner 
d’Albesa»
z “Soc campaner des del 1970 i no 
em ve de família. El campaner d’Al-
besa em va dir un dia si el podia aju-
dar, m’hi vaig aficionar i des que va 
morir vaig ocupar el seu lloc. Costa 
que els joves s’hi aficionin. Venen 
només dos o tres dies. Espero que 
no es perdi.”
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OPINIONOU9EL Dilluns, 25 d’abril de 202212

A Sílvia Pla

L’espetarregar de l’estufa em bressolava cap a la son, 
mentre revivia la imatge que es repetia aquells matins 
de maig en llevar-me. Aquells dies de maig, de manera 
inusual, estava fent fred, però els homes del temps deien 
a la televisió que en dos dies tornaria la bonança típica 
de l’època. Des del balcó de darrera casa meva observava 
que veïns del davant tenien el llum obert. Eren les 7 i ja 
s’havien llevat com jo, que prenia el primer cafè escoltant 
com refilaven els ocells. Al cel es dibuixava una enor-
me papallona ataronjada que s’anava diluint i feia que 
poguéssim veure la lluna com un gra d’all molt petit, pla-
tejat i verament pàl·lid, acomiadant-se per unes hores. En 
una de les cases de més amunt un gos bordava i tot seguit 
altres s’hi van afegir. Enmig d’aquest record vaig anar bai-
xant pels graons de la son fins a quedar-me absolutament 
adormit, amb una respiració tranquil·la i relaxada.

Quatre dies més tard, en llevar-me i mirar per la fines-
tra, vaig veure un parell de vailets, d’uns 7 o 8 anys, que 
xerraven. Un era l’Eloi, veí del poble força espavilat. L’al-
tre no sabia qui era, tot i que potser l’havia vist alguna 
vegada. Tinc un lleuger record, potser equivocat, que és 
el fill d’una parella que s’han fet una casa on hi passen 
alguns caps de setmana i l’estiu. Vaig sentir, un cop van 
ser lluny, que l’Eloi l’anomenava David i li preguntava: 
“Vols que anem a una casa dels afores que està en runes?” 
L’acompanyant va respondre-li que sí.  

Van arribar-hi i van entrar. Era una casa gran amb mol-
tes habitacions. Van recórrer aquelles estances atroti-
nades amb alguns objectes vells i rovellats, fins que van 
entrar en una habitació plena de damajoanes. En veure-
les, l’Eloi va preguntar:

–Què et semblen aquestes damajoanes?
I en David va respondre amb una altra pregunta:
–Què són les damajoanes?
–No ho saps? Són aqueta mena de garrafes grosses de 

vidre, de ventre ample i coll curt, que es fan servir per 
portar líquids. No ho sabies?

–No.
–Ai, deu meu. Hi ha moltes coses que aquests de ciutat 

no sabeu. Moltes vegades només coneixeu les coses pels lli-
bres. Nosaltres, al poble, les coneixem perquè les hem vist.

–Sí, home! 
En aquell moment es va sentir un cant escardalenc, i el 

foraster va fer cara de sorpresa, de por. El seu amic li va dir:
–Què t’espanta? És el cant del corb. Tampoc no el conei-

xies? Ai, deu meu!–, li va dir amb un to amable, sense 
pretendre fer-li cap retret, però en David s’ho va prendre 
com si fos una riota. En veure que hi ha molt per xafarde-
jar, l’Eloi va dir:

–Què et sembla si tornem a venir demà passat a la tar-
da? Encara ens podem trobar moltes sorpreses i passar-ho 
d’allò més bé!

A en David, engrescat, li va semblar bé, però si els seus 
pares pensaven fer alguna cosa l’endemà l’hi diria. I així 
van quedar entesos. A l’hora acordada es van trobar, i van 
tornar a la casa abandonada, plena d’encanteri. Un cop 
a dins i per la finestra del darrera, es veien uns núvols 
negres espessos, que s’esfilagarsaven per una punta. Ells 
volien tafanejar per allà i veure què podien trobar-hi. Els 
era igual si trobaven andròmines. 

Van aturar-se ràpid quan van sentir un estol de gaigs 
que feien el seu característic crit –un estrident scaaaaaccg 
–. Aquells ocells i els núvols negres d’abans anunciaven 
tempesta? Tant els feia. L’Eloi va preguntar al seu amic si 
havia reconegut l’ocell que era. Li va respondre que no en 
tenia ni dea, i de manera molt espontània li va dir:

–Ets un pixapins!, Ha, ha, ha!
El David va fer cara de no entendre-ho. I l’Eloi li va dir:
–Sí, ets un que-maco! Ha, ha, ha!
L’altre va repetir la cara d’estupefacció, però com que ho 

deia amb un bon to aquí ho van deixar i van començar a 
xafardejar les estances. En una van trobar-hi un moble vell 
ben corcat. Sense poder resistir la temptació van obrir-ne 
una porta. I què van trobar-hi? Paelles, pots i olles rovella-

des. S’ho van mirar tot i cadascun va agafar-ne una peça 
per fer-les servir de joguina. En David li va dir a l’Eloi: 

–T’imagines una partida de ping-pong fent servir pae-
lles en lloc de pales?

L’ocurrència els va fer riure i la riota es va sentir de 
lluny. En arribar a casa seva a tots dos els va passar el 
mateix: els pares els van demanar què feien amb aque-
lles rampoines. Van acabar a les escombraries. En David 
li va etzibar al seu pare: “Ara no podré jugar a ping-pong!” 
Aquest va esclafir a riure tot fent-li un gest burleta. 

Abans de separar-se els dos nens havien quedat que el 
diumenge dinarien plegats a la casa abandonada perquè 
en David marxava el dilluns al matí. I van decidir que no 
acceptarien un no per resposta als seus pares. Van acomi-
adar-se fins diumenge a 2/4 de 2.

El dia i a l’hora assenyalada, es van trobar. Estaven molt 
contents –tots dos portaven a la motxilla les seves carma-
nyoles, coberts i demés estris per menjar–. En arribar a 
la casa atrotinada es van aturar al prat del costat, es van 
asseure i es disposaren a dinar. L’Eloi, abans de treure 
la carmanyola, va parar un drap gros sobre l’herba, i al 
damunt va deixar-hi els coberts: una forquilla de boix 
–que l’hi havia feta el seu padrí–, una cullera d’olivera, –
que també va sorprendre a en David–, un ganivet de fusta 
de boix per untar –duia un pa casolà, una melmelada feta 
per la seva mare i mantega feta per una veïna–, i un gani-
vet amb mànec de fusta de boix amb una fulla de ferro 
amb la punta molt afilada –que també havia fet el seu avi  
feia anys–. Tot el joc li havia regalat el iaio i a l’Eloi li feia 
molt de goig poder usar-los i compartir-los amb els seus 
amics. N’estava cofoi, li encantava presumir que el seu 
padrí els hi havia regalat perquè els havia fet per a ell. En 
David portava la carmanyola, els plats i els seus coberts 
d’alumini, el pack per anar d’excursió.

Es van posar a dinar, L’Eloi li va dir a en David:
–Vols tastar aquests tomàquets? Són molt bons, aquest 

matí els ha collit el pagès del costat de casa. És un noi jove 
que treballa el seu hort. Ell pare diu són molt gustosos, i 
té raó. També ens ha dut pastanagues i altres verdures. A 
la mare li agraden molt, i diu que són molt diferents de 
les que venen als supermercats.

–Deuen ser diferents en funció de quina varietat de 
tomàquet és. Un dia la mare em va comentar que cada vari-
etat serveix per fer una cosa, i que tenen gustos també una 
mica diferents. A la meva mare li agrada molt el tomàquet.

En acabar l’àpat van anar a la casa abandonada a fer la 
darrera ullada, van xafardejar com de costum i van tornar 
cap a casa. Tot fent camí, l’Eloi li va dir a en David:

–A veure si quan tornes ja coneixes la diferència entre 
unes verdures tractades amb additius químics i les que no. 

–I tu a veure si coneixes les varietats de tomàquet per 
què es fan servir. Quan torni jugarem a un joc on cal 
conèixer molt bé les verdures! I no em guanyaràs!

–No et facis el xulo, això està per veure!
I és així com es van acomiadar fins la propera trobada, 

que va ser setmanes més tard.
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Acabem de celebrar Sant Jordi. Com 
cada any, la Llibreria Santa Anna de 
Granollers –juntament amb les altres 
llibreries de la ciutat– va plantar la 
seva parada a la Porxada, i això crec 
que convidava a mirar les novetats en 
literatura de pensament… Doncs bé, 
entre d’altres, em va cridar l’atenció un 
llibret dels monjos de Montserrat amb 
365 reflexions –Atura’t i respira. 365 
reflexions dels monjos de Montserrat 
per a una vida més plena (PAM, 2021)–. 
Una de les reflexions, la 246, d’Evange-
lista Vilanova, diu: “El cel comença a la 
terra. Si aconsegueixo anar més enllà 
de mi mateix, de la meva comoditat, de 
les meves antipaties, de la meva vani-
tat, de la meva estretor, aleshores con-
truieixo el cel, ja el visc.” 

I per què aquesta reflexió del mon-
jo Vilanova m’ha cridat més l’atenció? 
Deu ser per la suma de dates espe-
cials que celebrem en una setmana 
(Pasqua, el dia 18, Sant Jordi, el 23, 
la Mare de Déu de Montserrat el 27, 
el Dia de la Mare el diumenge…) i la 
coincidència de notícies ambivalents 
com la guerra que continua i alhora el 
fi de les mascaretes en una primavera 
esplendorosa.

La llegenda de Sant Jordi o la tradi-
ció de la imatge de Montserrat tenen 
en comú, en aquest sentit, un missat-
ge: ara i aquí, en un lloc concret, cal 
posar al davant el bé! No podem per 
més temps estan fent teories sobre la 
justícia, la bondat o el que entenem 
com a cel. La guerra crec que és una 
crida ben clara que hem de deixar de 
banda rivalitats i veure cadascú més 
enllà del seu nas.

I el fi de les mascaretes ens podria 
provocar un altre propòsit: s’han d’aca-
bar les cares tenses i fer prevaler els 
somriures, o si més una fesomia que 
inspiri esperança passi el que passi. La 
primavera ens ensenya que la vida con-
tinua i que el qui la va crear continua 
compromès amb el seu projecte amb 
nosaltres.

Si comencem una mica més de cel 
aquí a prop, serà més senzill per a tot-
hom creure en el cel que la Pasqua ens 
vol mostrar i així caminar units aquí 
i espiritualment amb tants que abans 
ja varen intentar començar el cel a la 
nostra terra.

Amb ganes de veure’ns la cara pel 
carrer i quan fem un cafè, bona prima-
vera i bona Pasqua!
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A Sílvia Pla

L’espetarregar de l’estufa em bressolava cap a la son, 
mentre revivia la imatge que es repetia aquells matins 
de maig en llevar-me. Aquells dies de maig, de manera 
inusual, estava fent fred, però els homes del temps deien 
a la televisió que en dos dies tornaria la bonança típica 
de l’època. Des del balcó de darrera casa meva observava 
que veïns del davant tenien el llum obert. Eren les 7 i ja 
s’havien llevat com jo, que prenia el primer cafè escoltant 
com refilaven els ocells. Al cel es dibuixava una enor-
me papallona ataronjada que s’anava diluint i feia que 
poguéssim veure la lluna com un gra d’all molt petit, pla-
tejat i verament pàl·lid, acomiadant-se per unes hores. En 
una de les cases de més amunt un gos bordava i tot seguit 
altres s’hi van afegir. Enmig d’aquest record vaig anar bai-
xant pels graons de la son fins a quedar-me absolutament 
adormit, amb una respiració tranquil·la i relaxada.

Quatre dies més tard, en llevar-me i mirar per la fines-
tra, vaig veure un parell de vailets, d’uns 7 o 8 anys, que 
xerraven. Un era l’Eloi, veí del poble força espavilat. L’al-
tre no sabia qui era, tot i que potser l’havia vist alguna 
vegada. Tinc un lleuger record, potser equivocat, que és 
el fill d’una parella que s’han fet una casa on hi passen 
alguns caps de setmana i l’estiu. Vaig sentir, un cop van 
ser lluny, que l’Eloi l’anomenava David i li preguntava: 
“Vols que anem a una casa dels afores que està en runes?” 
L’acompanyant va respondre-li que sí.  

Van arribar-hi i van entrar. Era una casa gran amb mol-
tes habitacions. Van recórrer aquelles estances atroti-
nades amb alguns objectes vells i rovellats, fins que van 
entrar en una habitació plena de damajoanes. En veure-
les, l’Eloi va preguntar:

–Què et semblen aquestes damajoanes?
I en David va respondre amb una altra pregunta:
–Què són les damajoanes?
–No ho saps? Són aqueta mena de garrafes grosses de 

vidre, de ventre ample i coll curt, que es fan servir per 
portar líquids. No ho sabies?

–No.
–Ai, deu meu. Hi ha moltes coses que aquests de ciutat 

no sabeu. Moltes vegades només coneixeu les coses pels lli-
bres. Nosaltres, al poble, les coneixem perquè les hem vist.

–Sí, home! 
En aquell moment es va sentir un cant escardalenc, i el 

foraster va fer cara de sorpresa, de por. El seu amic li va dir:
–Què t’espanta? És el cant del corb. Tampoc no el conei-

xies? Ai, deu meu!–, li va dir amb un to amable, sense 
pretendre fer-li cap retret, però en David s’ho va prendre 
com si fos una riota. En veure que hi ha molt per xafarde-
jar, l’Eloi va dir:

–Què et sembla si tornem a venir demà passat a la tar-
da? Encara ens podem trobar moltes sorpreses i passar-ho 
d’allò més bé!

A en David, engrescat, li va semblar bé, però si els seus 
pares pensaven fer alguna cosa l’endemà l’hi diria. I així 
van quedar entesos. A l’hora acordada es van trobar, i van 
tornar a la casa abandonada, plena d’encanteri. Un cop 
a dins i per la finestra del darrera, es veien uns núvols 
negres espessos, que s’esfilagarsaven per una punta. Ells 
volien tafanejar per allà i veure què podien trobar-hi. Els 
era igual si trobaven andròmines. 

Van aturar-se ràpid quan van sentir un estol de gaigs 
que feien el seu característic crit –un estrident scaaaaaccg 
–. Aquells ocells i els núvols negres d’abans anunciaven 
tempesta? Tant els feia. L’Eloi va preguntar al seu amic si 
havia reconegut l’ocell que era. Li va respondre que no en 
tenia ni dea, i de manera molt espontània li va dir:

–Ets un pixapins!, Ha, ha, ha!
El David va fer cara de no entendre-ho. I l’Eloi li va dir:
–Sí, ets un que-maco! Ha, ha, ha!
L’altre va repetir la cara d’estupefacció, però com que ho 

deia amb un bon to aquí ho van deixar i van començar a 
xafardejar les estances. En una van trobar-hi un moble vell 
ben corcat. Sense poder resistir la temptació van obrir-ne 
una porta. I què van trobar-hi? Paelles, pots i olles rovella-

des. S’ho van mirar tot i cadascun va agafar-ne una peça 
per fer-les servir de joguina. En David li va dir a l’Eloi: 

–T’imagines una partida de ping-pong fent servir pae-
lles en lloc de pales?

L’ocurrència els va fer riure i la riota es va sentir de 
lluny. En arribar a casa seva a tots dos els va passar el 
mateix: els pares els van demanar què feien amb aque-
lles rampoines. Van acabar a les escombraries. En David 
li va etzibar al seu pare: “Ara no podré jugar a ping-pong!” 
Aquest va esclafir a riure tot fent-li un gest burleta. 

Abans de separar-se els dos nens havien quedat que el 
diumenge dinarien plegats a la casa abandonada perquè 
en David marxava el dilluns al matí. I van decidir que no 
acceptarien un no per resposta als seus pares. Van acomi-
adar-se fins diumenge a 2/4 de 2.

El dia i a l’hora assenyalada, es van trobar. Estaven molt 
contents –tots dos portaven a la motxilla les seves carma-
nyoles, coberts i demés estris per menjar–. En arribar a 
la casa atrotinada es van aturar al prat del costat, es van 
asseure i es disposaren a dinar. L’Eloi, abans de treure 
la carmanyola, va parar un drap gros sobre l’herba, i al 
damunt va deixar-hi els coberts: una forquilla de boix 
–que l’hi havia feta el seu padrí–, una cullera d’olivera, –
que també va sorprendre a en David–, un ganivet de fusta 
de boix per untar –duia un pa casolà, una melmelada feta 
per la seva mare i mantega feta per una veïna–, i un gani-
vet amb mànec de fusta de boix amb una fulla de ferro 
amb la punta molt afilada –que també havia fet el seu avi  
feia anys–. Tot el joc li havia regalat el iaio i a l’Eloi li feia 
molt de goig poder usar-los i compartir-los amb els seus 
amics. N’estava cofoi, li encantava presumir que el seu 
padrí els hi havia regalat perquè els havia fet per a ell. En 
David portava la carmanyola, els plats i els seus coberts 
d’alumini, el pack per anar d’excursió.

Es van posar a dinar, L’Eloi li va dir a en David:
–Vols tastar aquests tomàquets? Són molt bons, aquest 

matí els ha collit el pagès del costat de casa. És un noi jove 
que treballa el seu hort. Ell pare diu són molt gustosos, i 
té raó. També ens ha dut pastanagues i altres verdures. A 
la mare li agraden molt, i diu que són molt diferents de 
les que venen als supermercats.

–Deuen ser diferents en funció de quina varietat de 
tomàquet és. Un dia la mare em va comentar que cada vari-
etat serveix per fer una cosa, i que tenen gustos també una 
mica diferents. A la meva mare li agrada molt el tomàquet.

En acabar l’àpat van anar a la casa abandonada a fer la 
darrera ullada, van xafardejar com de costum i van tornar 
cap a casa. Tot fent camí, l’Eloi li va dir a en David:

–A veure si quan tornes ja coneixes la diferència entre 
unes verdures tractades amb additius químics i les que no. 

–I tu a veure si coneixes les varietats de tomàquet per 
què es fan servir. Quan torni jugarem a un joc on cal 
conèixer molt bé les verdures! I no em guanyaràs!

–No et facis el xulo, això està per veure!
I és així com es van acomiadar fins la propera trobada, 

que va ser setmanes més tard.
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Acabem de celebrar Sant Jordi. Com 
cada any, la Llibreria Santa Anna de 
Granollers –juntament amb les altres 
llibreries de la ciutat– va plantar la 
seva parada a la Porxada, i això crec 
que convidava a mirar les novetats en 
literatura de pensament… Doncs bé, 
entre d’altres, em va cridar l’atenció un 
llibret dels monjos de Montserrat amb 
365 reflexions –Atura’t i respira. 365 
reflexions dels monjos de Montserrat 
per a una vida més plena (PAM, 2021)–. 
Una de les reflexions, la 246, d’Evange-
lista Vilanova, diu: “El cel comença a la 
terra. Si aconsegueixo anar més enllà 
de mi mateix, de la meva comoditat, de 
les meves antipaties, de la meva vani-
tat, de la meva estretor, aleshores con-
truieixo el cel, ja el visc.” 

I per què aquesta reflexió del mon-
jo Vilanova m’ha cridat més l’atenció? 
Deu ser per la suma de dates espe-
cials que celebrem en una setmana 
(Pasqua, el dia 18, Sant Jordi, el 23, 
la Mare de Déu de Montserrat el 27, 
el Dia de la Mare el diumenge…) i la 
coincidència de notícies ambivalents 
com la guerra que continua i alhora el 
fi de les mascaretes en una primavera 
esplendorosa.

La llegenda de Sant Jordi o la tradi-
ció de la imatge de Montserrat tenen 
en comú, en aquest sentit, un missat-
ge: ara i aquí, en un lloc concret, cal 
posar al davant el bé! No podem per 
més temps estan fent teories sobre la 
justícia, la bondat o el que entenem 
com a cel. La guerra crec que és una 
crida ben clara que hem de deixar de 
banda rivalitats i veure cadascú més 
enllà del seu nas.

I el fi de les mascaretes ens podria 
provocar un altre propòsit: s’han d’aca-
bar les cares tenses i fer prevaler els 
somriures, o si més una fesomia que 
inspiri esperança passi el que passi. La 
primavera ens ensenya que la vida con-
tinua i que el qui la va crear continua 
compromès amb el seu projecte amb 
nosaltres.

Si comencem una mica més de cel 
aquí a prop, serà més senzill per a tot-
hom creure en el cel que la Pasqua ens 
vol mostrar i així caminar units aquí 
i espiritualment amb tants que abans 
ja varen intentar començar el cel a la 
nostra terra.

Amb ganes de veure’ns la cara pel 
carrer i quan fem un cafè, bona prima-
vera i bona Pasqua!
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Un projecte per recuperar la fesomia del
campanar romànic de l'església de Sant
Martí Sescorts | Osona.com
La

Diputació de Barcelona

acaba de lliurar a l'

Ajuntament de l'Esquirol

el projecte de reforma del campanar romànic de l'

església de Sant Martí Sescorts

. Tal com explica la Diputació, aquest temple, amb origen al segle XI, és l'edifici més important
del veïnat, tant des del punt de vista històric com arquitectònic i constitueix una peça molt
valuosa de l'època romànica per les seves grans dimensions i pels aspectes constructiu i formal.

D'acord amb el treball, que ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) i
lliurat a l'Ajuntament, les solucions adoptades van dirigides principalment a c

onsolidar el campanar

per tal de poder fer-ne ús amb seguretat i garanties, però també es proposa una

restauració que posi en valor aspectes històrics, arquitectònics i artístics

del monument. El cost estimat de les actuacions previstes en el projecte és de

194.382 euros

.

El campanar presenta una planta quadrada irregular amb parets de pedra travada amb morter de
calç i culminat per una coberta inclinada a quatre vessants acabada amb teula ceràmica corba.
Les façanes es desenvolupen en tres nivells d'obertures, a més de la planta baixa, en la qual
s'obre la porta d'entrada des de l'interior de la nau central de l'església.

L'estudi històricoconstructiu de l'edifici distingeix dues parts molt diferenciades, el cos originari
del segle XII, amb obertures a les quatre façanes, i la remunta realitzada durant el segle XVII.

El projecte proposa recuperar la fesomia

de les dues etapes constructives, obrint les finestres tapiades, i accentuar el potencial de l'edifici
com a punt privilegiat per a l'observació de l'entorn. A l'interior es planteja la

substitució de l'actual escala
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, que passa per davant de diferents obertures, i la recol·locació dels sostres segons els nivells
d'obertures per tal de millorar-ne la lectura històrica.

L'edifici actual és el resultat de successives ampliacions del temple romànic, amb construccions
annexes de diferents èpoques i estils, que, en algunes parts, han amagat la seva imatge original.
L'església és inclosa en el Catàleg de béns d'interès arquitectònic de la normativa urbanística
del municipi on figura com a

Bé Cultural d'Interès Local

(BCIL). De fet, és

en aquesta mateixa església on s'hi celebra el cap de setmana de música barroca

.
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L’Ajuntament d’Agramunt ha fi-

nalitzat un dels seus grans pro-

jectes previstos per aquest 2022, 

les obres de rehabilitació i arran-

jament dels carrers que formen 

la plaça 11 de Setembre i ja s’ha 

procedit a fer la instal·lació de 

la senyalització corresponent. 

L’actuació ha permès arranjar el 

ferm, en molt mal estat en al-

guns trams del carrer que dificul-

tava el pas de vianants, sobretot 

de la gent gran que viu majori-

tàriament al nucli antic. A més, 
amb les obres també es dona 
continuat al projecte iniciat amb 
l’arranjament de tota la zona de 

la plaça de l’església, carrer Sió, 
carrer Sant Joan i carrer Castell, 

a més de les obres d’arranjament 
a la Raval de Puigverd. Tot aquest 

projecte té com a finalitat sanejar 

Agramunt acaba les obres 
d’arranjament dels carrers 
de la plaça 11 de Setembre

i millorar els servis soterrats d’ai-

gua i clavegueram de la part més 
antiga i transitada del municipi. 
Com va explicar l’alcaldessa Síl-

via Fernàndez “amb la finalització 
d’aquesta obra, es dignifica una 
part més del casc antic, incorpo-

rant nous serveis i també millo-

rant-ne l’accessibilitat”.

Les obres realitzades per l’em-

presa Pavellobsa Net Obras Y Ser-

vell, SL van començar a finals del 
passat mes de novembre i han 

tingut una durada de cinc mesos. 
El projecte ha tingut un cost de 
95.397,76 euros que ja estava in-

clòs en els pressupostos d’aquest  

any 2022.

La Mare de Déu de la 
Cabeza aplega un miler 
de persones a Vila-sana
La commemoració recupera el seu 
esplendor amb devots de tot l’Estat
Vila-sana
JOSEP A. PÉREZ

Devots, confrares, veïns de Vi-

la-sana i del Pla d’Urgell, van dur 

a terme el pelegrinatge tradicio-

nal per l’adoració anual a la Mare 

de Déu de la Cabeza de Vila-sana, 
amb una Diada que encetava els 

actes amb la tradicional ofrena 

de flors, que va fer la quitxalla del 
municipi. Enguany el públic no 

va poder fer el tradicional petó a 

la imatge de la Verge, però sí de 

manera simbòlica, agitant un mo-

cador blanc que es va lliurar per 

l’ocasió, en senyal d’adoració.

L’acte litúrgic, que van seguir 

prop de sis-centes persones i es 

va retransmetre en directe per 

les xarxes socials, la va oficiar el 
Bisbe de Solsona, Francesc Co-

nesa, acompanyat del  rector de 

Vila-sana, mossèn Climent Cap-

devila i assistida també pel germà 
de la Creu Blanca, Joaquin Cifuen-

tes. I com en anys anteriors el cor 

rociero Romero i Jara de la casa 

d’Andalusia, dirigit per Francisco 

Muñoz va amenitzar la cerimònia, 

enguany amb la incorporació de 

danses. 

En finalitzar la litúrgia, la presi-

FOTO: Marta Argilès / La Mare de Déu de la Cabeza va arribar a Vila-sana des d’Andujar fa més de 300 anys

denta de la Confraria de la Mare 

de Déu de la Cabeza, Lorena Ju-

rado va lliurar les medalles a una 

seixantena de confrares, que ho 

esperaven des de feia dos anys. 

També els reconeixements com a 
confrares d’honor a la presidenta 

de l’AFANOC, Maite Montañés, al 
president del Consell Comarcal 

del Pla d’Urgell, Rafel Panadés, al 
Subdelegat de Govern, José Cres-

pín i al Bisbe de Solsona, Francesc 

Conesa. La confraria, també va 
dur a terme un homenatge a la 

Coral de Vila-sana. Mare de Déu 
de la Cabeza. 
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L’Ateneo Republicano de Binefar 

i Comarca, va celebrar  ahir una 

sèrie de records i homenatges, 

als cementiris municipals d’Al-
campell, San Esteban de Litera, 

Sucs i Almacelles, així com al 

monòlit aixecat a Binéfar, als re-

publicans morts en defensa de 

la República, en el lloc on van ser

afusellats.

Homenatge als republicans 
morts pel franquisme

FOTO: Jordi Pascual / Imatge del record a les víctimes a Almacelles

Els pobles del terme municipal 

de Tàrrega donaran un pas en-

davant en la millora de la con-

nectivitat després que l’empresa 
Movistar hagi informat al consis-

tori que té intenció de desplegar 
la fibra òptica d’alta velocitat als 
nuclis d’Altet, Claravalls, la Fi-

guerosa i Santa Maria de Mont-

magastrell a partir del setembre.
El proveïment de més oferta 

en noves tecnologies ajuda a la 

consolidació del teletreball en 

zones rurals de Tàrrega a més de 
la possibilitat d’instal·lar càme-

res de videovigilància o controls 

remot dels sistemes de reg entre 

altres prestacions per als usua-

ris. En aquest sentit, “el des-

plegament de més fibra òptica 
afavoreix el desenvolupament 

social i empresarial dels pobles 

contribuint alhora a frenar-ne 

el despoblament”, assegura 

Carlos Vílchez, regidor de Po-

bles de l’Ajuntament de Tàrrega. 

“Masies, granges, explotacions 

agrícoles i cases rurals ubicades 

al terme municipal també gau-

deixen d’un salt qualitatiu en la 
capacitat i la velocitat d’accés a 
internet”.

Millora de la connectivitat 
amb fibra òptica als pobles 
del municipi de Tàrrega

Els treballs 
començaran 
a Altet i La 
Figuerosa

UNNIC, el centre integral d’oci 

que inclourà el casino d’Ando-

rra, ha iniciat el període d’ins-

cripció a la seva escola de for-

mació en la seva acadèmia, que 

tindrà la seu al carrer Prat de la 
Creu d’Andorra la Vella i que co-

mençarà les formacions a l’estiu 
del 2022. Les sessions de forma-

ció, que s’estima que tingui una 
durada de 4 mesos, seran remu-

nerades. Els inscrits hauran de 

complir amb una assistència mí-

nima i un cop aprovat el curs ob-

tindran un diploma acreditatiu 
reconegut per Jocs i Grupo Ore-

nes. Als estudiants que el super-

in satisfactòriament se’ls propo-

sarà un lloc de treball entre els 

quals destaquen els de croupier, 

operador de màquines, caixer, 

hostess o recepcionista.

El Casino d’Andorra obre el 
període d’inscripció per a 
la seva escola de formació
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Reclutar
Reclutar és un verb que sembla obsolet. De la mili: el cos militar necessita soldats. Allistar,
reunir gent per formar una tripulació, una colla, un partit, és, en canvi, una activitat contínua. No
ens ho diuen així, però les tècniques de màrqueting volen que siguem “reclutes”, consumidors,
usuaris d’algun producte, servei. Que formen part d’alguna cosa. La sociòloga britànica Grace
Davis té una expressió brillant, que ella fa servir quan es refereix a l’afiliació religiosa: believing
without belonging. És a dir, creure sense pertànyer. És allò tan comú de “soc creient però no
practicant”. M’he allistat, però no vinc a les reunions. Tinc el carnet, però no assisteixo a les
assemblees. Pago el gimnàs però en soc només mecenes. Com si es pogués ser vegetarià però
no menjar enciam. O ser partidari de l’esport sense posar-se un xandall. Resulta que és una
tendència molt habitual: les idees les compartim, però la pràctica no ens agrada, o ens fa
mandra, o no la prioritzem. Volem canviar el món, però el sofà ens agrada més. Creiem en la
participació, però no anem a votar perquè aquell dia preferim una altra activitat.

Creure, tenir conviccions, ens configura mentalment. Però de vegades no es tradueix en una
praxi. A les religions aquesta tendència no les afavoreix. Falten mans. I caps, i ànimes. No hi ha
prou gent per fer relleus, per allistar-se, per poder reclutar per a una gran causa. Qui recluta,
doncs? Les marques de roba, la tecnologia, la música, els esports? Déu n’hi do, com recluten.
Però són adhesions a curt termini, caduques. En política la situació no és millor: si vols fer un
partit nou, o reforçar una sectorial, a la primera reunió potser aconseguiràs tenir un bon grapat de
gent jove (em refereixo a persones de 18 a 25 anys). En el cas militar, la connotació de reclutar
té un afegit d’obligatorietat: a Ucraïna avui no et demanen si et ve de gust allistar-te. Et toca. En
els partits és lliure.

M’ha contactat un enginyer democristià vinculat a la política des que tenia 20 anys, i ara en té
més de 80. Se m’ha assegut davant, amb la seva cadira de rodes, i m’ha demanat que l’ajudi a
trobar gent jove, motivada, amb alta volada espiritual i cívica, per crear un grup interessat pels
problemes del món. Què els oferiria, pregunto càndidament. Res, em respon diàfanament. L’he
escoltat amb atenció, com es fa amb tothom i més amb la gent gran, que té a més a més prou
fondària i experiència. Li he tornat com a resposta un elegant “ja hi pensaré”. Però en el clima
fraternal i sincer de la trobada, també li he fet saber que el que em demana jo no sé on trobar-ho.
Què més voldria jo que tenir una centúria de gent jove entusiasmada, militant, amb valors, amb
temps, amb ganes de fer coses pel bé comú i allistar-se en alguna entitat de caràcter polític,
religiós, cultural. I que no es cremin si van a una primera reunió i veuen com els grans, els
veterans, els barons, els ignoren. La seva resposta no me la trec del cap: “Si no li demano a
vostè, on vaig? Si des d’un Observatori sobre Religió, Comunicació i Cultura, instal·lat en una
facultat amb gent jove, en una universitat, no es disposa d’aquest material humà, on el busco?”.
Dues reflexions. La primera, que sense proposta pot no haver-hi resposta. Si no ho demanes,
explícitament, mai no sabràs si aquella persona jove podria tenir interès o no en alguna causa.
Cal ser clar, i preguntar. Per tant, un brindis pel valor de saber ser explícit. Segona, que s’han
de propiciar espais de trobada i reflexió i deixar que la gent s’autogestioni. Dins dels partits,
en partits de joves, dins l’Església o en misses de joves, però el que és evident és que no
podem tenir estructures amb gent gran i prou. L’enginyer m’ha deixat feina. Penseu-hi també
vosaltres, però. És una demanda social, no personal.
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Reclutar és un verb que sembla obsolet. De la mili: el cos militar necessita soldats. Allistar,
reunir gent per formar una tripulació, una colla, un partit, és, en canvi, una activitat contínua. No
ens ho diuen així, però les tècniques de màrqueting volen que siguem “reclutes”, consumidors,
usuaris d’algun producte, servei. Que formen part d’alguna cosa. La sociòloga britànica Grace
Davis té una expressió brillant, que ella fa servir quan es refereix a l’afiliació religiosa: believing
without belonging. És a dir, creure sense pertànyer. És allò tan comú de “soc creient però no
practicant”. M’he allistat, però no vinc a les reunions. Tinc el carnet, però no assisteixo a les
assemblees. Pago el gimnàs però en soc només mecenes. Com si es pogués ser vegetarià però
no menjar enciam. O ser partidari de l’esport sense posar-se un xandall. Resulta que és una
tendència molt habitual: les idees les compartim, però la pràctica no ens agrada, o ens fa
mandra, o no la prioritzem. Volem canviar el món, però el sofà ens agrada més. Creiem en la
participació, però no anem a votar perquè aquell dia preferim una altra activitat.

Creure, tenir conviccions, ens configura mentalment. Però de vegades no es tradueix en una
praxi. A les religions aquesta tendència no les afavoreix. Falten mans. I caps, i ànimes. No hi ha
prou gent per fer relleus, per allistar-se, per poder reclutar per a una gran causa. Qui recluta,
doncs? Les marques de roba, la tecnologia, la música, els esports? Déu n’hi do, com recluten.
Però són adhesions a curt termini, caduques. En política la situació no és millor: si vols fer un
partit nou, o reforçar una sectorial, a la primera reunió potser aconseguiràs tenir un bon grapat de
gent jove (em refereixo a persones de 18 a 25 anys). En el cas militar, la connotació de reclutar
té un afegit d’obligatorietat: a Ucraïna avui no et demanen si et ve de gust allistar-te. Et toca. En
els partits és lliure.

M’ha contactat un enginyer democristià vinculat a la política des que tenia 20 anys, i ara en té
més de 80. Se m’ha assegut davant, amb la seva cadira de rodes, i m’ha demanat que l’ajudi a
trobar gent jove, motivada, amb alta volada espiritual i cívica, per crear un grup interessat pels
problemes del món. Què els oferiria, pregunto càndidament. Res, em respon diàfanament. L’he
escoltat amb atenció, com es fa amb tothom i més amb la gent gran, que té a més a més prou
fondària i experiència. Li he tornat com a resposta un elegant “ja hi pensaré”. Però en el clima
fraternal i sincer de la trobada, també li he fet saber que el que em demana jo no sé on trobar-ho.
Què més voldria jo que tenir una centúria de gent jove entusiasmada, militant, amb valors, amb
temps, amb ganes de fer coses pel bé comú i allistar-se en alguna entitat de caràcter polític,
religiós, cultural. I que no es cremin si van a una primera reunió i veuen com els grans, els
veterans, els barons, els ignoren. La seva resposta no me la trec del cap: “Si no li demano a
vostè, on vaig? Si des d’un Observatori sobre Religió, Comunicació i Cultura, instal·lat en una
facultat amb gent jove, en una universitat, no es disposa d’aquest material humà, on el busco?”.
Dues reflexions. La primera, que sense proposta pot no haver-hi resposta. Si no ho demanes,
explícitament, mai no sabràs si aquella persona jove podria tenir interès o no en alguna causa.
Cal ser clar, i preguntar. Per tant, un brindis pel valor de saber ser explícit. Segona, que s’han
de propiciar espais de trobada i reflexió i deixar que la gent s’autogestioni. Dins dels partits,
en partits de joves, dins l’Església o en misses de joves, però el que és evident és que no
podem tenir estructures amb gent gran i prou. L’enginyer m’ha deixat feina. Penseu-hi també
vosaltres, però. És una demanda social, no personal.
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❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Lleida 
(UdL) té tres centres d’inves-
tigació que formen part de la 
xarxa d’excel·lència CERCA 
Generalitat, però només reben 
en conjunt 290.000 euros dels 
77 milions del pressupost de la 
direcció general d’Investigació 
i Universitats destinat al con-
tracte programa per finançar 
els quaranta-dos centres de 
Catalunya que tenen aquesta 
acreditació. Això suposa que 
els vinculats a la UdL només 
s’emporten un 0,37% de l’im-
port total del departament. Es 
tracta de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica IRBLleida, situat al 
costat de l’Arnau de Vilanova i 
que rep 70.000 euros anuals; el 
Centre de Ciència i Tecnologia 
Forestal de Catalunya, ubicat a 
Solsona i finançat amb 150.000 
euros, i Agrotenio, el de més re-
cent creació i situat al campus 
d’Agrònoms, al qual aporta 
70.000 euros. Lleida compta 
també amb el Fruitcentre, que 
està finançat per l’IRTA (Ins-
titut d’Investigació i Tecnolo-
gia Agroalimentàries). La UdL 
considera necessari incrementar 
l’aportació per als tres centres 
CERCA, sobretot d’Agrotecnio 
(vegeu el desglossament).

Per la seua part, el departa-
ment d’Investigació i Univer-
sitats va defensar que aquests 
centres “consoliden el seu 
pressupost amb aportacions 
econòmiques estructurals pro-
vinents d’altres departaments 
de la Generalitat”. En concret, 
va destacar que l’IRBLleida rep 
de Salut i Agrotecnio i el Cen-
tre Forestal, d’Acció Climàtica, 

Inversió mínima d’Universitats en els tres 
centres d’investigació d’elit de la UdL
Només reben 290.000 euros dels 77 milions que la conselleria destina als quaranta-dos centres CERCA
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Alimentació i Agenda Rural. 
Per aquest motiu, remarca que 
“les aportacions d’Investigació 
i Universitats són complemen-
tàries”. En aquest sentit, comp-
tant amb aportacions d’altres 
departaments el pressupost 
ascendeix a 150 milions, dels 
quals el Centre Forestal en rep 
dos i un l’IRBLleida.

Així mateix, només dos dels 
271 docents ICREA sèniors es-
tan adscrits a la Universitat de 
Lleida i tres dels 124 professors 
ICREA Acadèmia. En aquest 
sentit, la Generalitat argumen-
ta que les seues adjudicacions 
s’efectuen en “processos públics 
de lliure concurrència i trans-
parents per part de comissi-
ons d’avaluació independents 
i partint de mèrits científics i 
acadèmics”.

n El centre Agrotecnio d’in-
vestigació en agricultura i 
agroalimentació compleix 
ben aviat una dècada. Va 
ser presentat oficialment el 
2013, però fins al 2016 no va 
aconseguir l’acreditació com 
a centre CERCA, que havia 
de permetre-li accedir a més 
finançament, però no ha es-
tat així. El seu director, Ignasi 
Romagosa, va explicar que 
estan culminant la remode-
lació dels estatuts del centre, 
de manera que passaran a 

dependre del departament 
d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural, en lloc 
de la UdL. Amb aquesta mo-
dificació esperen solucionar 
la qüestió del finançament. 
“Sempre ens han dit que per 
rebre diners directament hem 
de dependre d’un departa-
ment. I si no ens els donen, 
que el tanquin”, va assegurar. 
Romagosa va incidir que “mai 
ens han donat finançament 
directe i complirem deu anys” 
i va reconèixer que aquesta 

situació els ha passat factura. 
“Els ànims costen de mantenir 
perquè passen anys i anys i 
això no va enlloc. Hi ha certa 
frustració”, va admetre el di-
rector, i espera acabar el seu 
mandat al capdavant d’Agro-
tecnio amb els nous estatuts 
finalitzats. “El repte és que 
amb la situació que tenim es 
presenti algú [per dirigir el 
centre]”, va indicar, encara 
que es va mostrar convençut 
que hi haurà candidats, del 
mateix Agrotecnio o de fora.

Agrotecnio fa deu anys sense finançament directe

LA DADA

77
MILIONS D’EUROS

És el pressupost global de la 
direcció general d’Investigació 
i Universitats per finançar els 
centres CERCA.

290.000
EUROS

Rep Lleida entre 150.000 del 
Centre de Ciència i Tecnologia 
Forestal, 70.000 de l’IRBLleida i 
70.000 d’Agrotecnio.

Els musulmans del Palau de Vidre es 
traslladaran al pavelló 4 el 17 de maig

EQUIPAMENTS RELIGIÓ
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❘ LLEIDA ❘ La comunitat musulma-
na del Palau de Vidre es tras-
lladarà de forma temporal al 
pavelló 4 de la Fira a partir del 
17 de maig. Així ho van confir-
mar fonts municipals, que van 
precisar que estaran en aquest 
equipament fins al 3 de juliol 
mitjançant un contracte d’ar-
rendament amb Fira de Lleida. 
Abans de la pandèmia el trasllat 
del lloc de pregària d’aquesta 
comunitat se solia fer a comen-

çaments de maig per així dei-
xar el recinte disponible per a 
la festa major de Sant Anastasi 
i tornaven al Palau de Vidre a 
començaments del mes de juny. 
No obstant, per aquest any la 
comunitat musulmana es resi-
tuarà al pavelló 4 després de 
les festes, ja que només el Pa-
lau de Vidre s’utilitzarà per a 
l’Aplec del Caragol com a zona 
de degustació, i la intenció dels 
musulmans és tornar al seu lloc 
de pregària habitual més tard, 

el 3 de juliol, i deixar el Palau 
de Vidre disponible durant tot 
el mes de juny.

El recinte de la Fira, tancat

Paral·lelament, a comença-
ments de setmana la Fira va tan-
car els terrenys que hi ha entre 
el pavelló 3 i la zona dels por-
xos, que s’utilitza com a apar-
cament, per a la Feria de Abril, 
que se celebrarà la setmana que 
ve. El recinte estarà tancat fins 
a mitjans del mes de maig.Part del recinte de la Fira està tancat per la Feria de Abril.

S.C.D.
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❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Lleida 
(UdL) té tres centres d’inves-
tigació que formen part de la 
xarxa d’excel·lència CERCA 
Generalitat, però només reben 
en conjunt 290.000 euros dels 
77 milions del pressupost de la 
direcció general d’Investigació 
i Universitats destinat al con-
tracte programa per finançar 
els quaranta-dos centres de 
Catalunya que tenen aquesta 
acreditació. Això suposa que 
els vinculats a la UdL només 
s’emporten un 0,37% de l’im-
port total del departament. Es 
tracta de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica IRBLleida, situat al 
costat de l’Arnau de Vilanova i 
que rep 70.000 euros anuals; el 
Centre de Ciència i Tecnologia 
Forestal de Catalunya, ubicat a 
Solsona i finançat amb 150.000 
euros, i Agrotenio, el de més re-
cent creació i situat al campus 
d’Agrònoms, al qual aporta 
70.000 euros. Lleida compta 
també amb el Fruitcentre, que 
està finançat per l’IRTA (Ins-
titut d’Investigació i Tecnolo-
gia Agroalimentàries). La UdL 
considera necessari incrementar 
l’aportació per als tres centres 
CERCA, sobretot d’Agrotecnio 
(vegeu el desglossament).

Per la seua part, el departa-
ment d’Investigació i Univer-
sitats va defensar que aquests 
centres “consoliden el seu 
pressupost amb aportacions 
econòmiques estructurals pro-
vinents d’altres departaments 
de la Generalitat”. En concret, 
va destacar que l’IRBLleida rep 
de Salut i Agrotecnio i el Cen-
tre Forestal, d’Acció Climàtica, 
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Alimentació i Agenda Rural. 
Per aquest motiu, remarca que 
“les aportacions d’Investigació 
i Universitats són complemen-
tàries”. En aquest sentit, comp-
tant amb aportacions d’altres 
departaments el pressupost 
ascendeix a 150 milions, dels 
quals el Centre Forestal en rep 
dos i un l’IRBLleida.

Així mateix, només dos dels 
271 docents ICREA sèniors es-
tan adscrits a la Universitat de 
Lleida i tres dels 124 professors 
ICREA Acadèmia. En aquest 
sentit, la Generalitat argumen-
ta que les seues adjudicacions 
s’efectuen en “processos públics 
de lliure concurrència i trans-
parents per part de comissi-
ons d’avaluació independents 
i partint de mèrits científics i 
acadèmics”.

n El centre Agrotecnio d’in-
vestigació en agricultura i 
agroalimentació compleix 
ben aviat una dècada. Va 
ser presentat oficialment el 
2013, però fins al 2016 no va 
aconseguir l’acreditació com 
a centre CERCA, que havia 
de permetre-li accedir a més 
finançament, però no ha es-
tat així. El seu director, Ignasi 
Romagosa, va explicar que 
estan culminant la remode-
lació dels estatuts del centre, 
de manera que passaran a 

dependre del departament 
d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural, en lloc 
de la UdL. Amb aquesta mo-
dificació esperen solucionar 
la qüestió del finançament. 
“Sempre ens han dit que per 
rebre diners directament hem 
de dependre d’un departa-
ment. I si no ens els donen, 
que el tanquin”, va assegurar. 
Romagosa va incidir que “mai 
ens han donat finançament 
directe i complirem deu anys” 
i va reconèixer que aquesta 

situació els ha passat factura. 
“Els ànims costen de mantenir 
perquè passen anys i anys i 
això no va enlloc. Hi ha certa 
frustració”, va admetre el di-
rector, i espera acabar el seu 
mandat al capdavant d’Agro-
tecnio amb els nous estatuts 
finalitzats. “El repte és que 
amb la situació que tenim es 
presenti algú [per dirigir el 
centre]”, va indicar, encara 
que es va mostrar convençut 
que hi haurà candidats, del 
mateix Agrotecnio o de fora.
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❘ LLEIDA ❘ La comunitat musulma-
na del Palau de Vidre es tras-
lladarà de forma temporal al 
pavelló 4 de la Fira a partir del 
17 de maig. Així ho van confir-
mar fonts municipals, que van 
precisar que estaran en aquest 
equipament fins al 3 de juliol 
mitjançant un contracte d’ar-
rendament amb Fira de Lleida. 
Abans de la pandèmia el trasllat 
del lloc de pregària d’aquesta 
comunitat se solia fer a comen-

çaments de maig per així dei-
xar el recinte disponible per a 
la festa major de Sant Anastasi 
i tornaven al Palau de Vidre a 
començaments del mes de juny. 
No obstant, per aquest any la 
comunitat musulmana es resi-
tuarà al pavelló 4 després de 
les festes, ja que només el Pa-
lau de Vidre s’utilitzarà per a 
l’Aplec del Caragol com a zona 
de degustació, i la intenció dels 
musulmans és tornar al seu lloc 
de pregària habitual més tard, 

el 3 de juliol, i deixar el Palau 
de Vidre disponible durant tot 
el mes de juny.

El recinte de la Fira, tancat

Paral·lelament, a comença-
ments de setmana la Fira va tan-
car els terrenys que hi ha entre 
el pavelló 3 i la zona dels por-
xos, que s’utilitza com a apar-
cament, per a la Feria de Abril, 
que se celebrarà la setmana que 
ve. El recinte estarà tancat fins 
a mitjans del mes de maig.Part del recinte de la Fira està tancat per la Feria de Abril.

S.C.D.
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Cuando el nuevo deán de la cate-
dral de Toledo, Juan Pedro Sán-
chez Gamero, vio aparecer al
equipo de Los pilares del tiempo
(La 2) con una avanzada tecnolo-
gía capaz de radiografiar al com-
pleto los grandes monumentos
de España, se le ocurrió una
idea. Les propuso que colaran su
escáner por un hueco inaccesi-
ble del edificio. Así accedie-
ron a un altar gótico que ha-
bía permanecido oculto du-
rante más de cinco siglos.

“Está en una cavidad de
aproximadamente un metro
de ancho por 20 de alto, situa-
da tras el altar mayor que
puede visitarse ahora, el que
construyó el cardenal Cisne-
ros en el siglo XVI. Algunas
de las imágenes que hemos
rescatado no existen en los
libros de historia”, comenta-
ban por teléfono este viernes
Aitor Antépara Zuza y Anto-
nio López Pulido, los directo-
res del programa. En el episo-
dio del próximo jueves 28 de
abril, titulado La Mancha:
tras los pasos del Quijote, com-
partirán este hallazgo con los
espectadores.

Ya en su entrega inicial de
la semana pasada, Al Ánda-
lus, la conquista del agua, de-
mostraron que todavía que-
dan cosas por ver y por expli-
car sobre el patrimonio artís-
tico español, por muchos re-
portajes y libros que se hayan de-
dicado a las joyas arquitectóni-
cas del país. Sus cámaras se cola-
ron por las mazmorras, aljibes y
fuentes secretas de la Alhambra
de Granada. También lo hicieron
por los aljibes situados bajo el
patio de los Naranjos de la mez-
quita de Córdoba.

Porque los responsables de la
nueva serie documental de Tele-
visión Española no buscan hacer
un simple programa de viajes o
de historia. “Utilizamos la mis-
ma herramienta con la que se
está reconstruyendo la catedral
de Notre Dame de París. Aplica-

da al lenguaje audiovisual, pue-
de suponer una revolución narra-
tiva”, comentan.

La técnica a la que se refieren
es el LiDAR, siglas correspon-
dientes al término Light Detec-
tion And Ranging, que en español
significa detección y alcance de
la luz. Se usa en topografía, inge-
niería (es clave para el funciona-
miento de los coches sin conduc-
tor) y arquitectura, y consiste en
utilizar con gran precisión el lá-
ser para detectar el entorno cir-
cundante de los edificios. Es el
mismo recurso que emplea el ca-
nal National Geographic en sus

documentales. Cada segundo, el
escáner capta más de dos millo-
nes de puntos, lo que permite a
los responsables del espacio rea-
lizar todo tipo de planos, incluso
los que no podrían lograr con
una cámara convencional ni po-
dría captar el ojo de un visitante.
Atravesando muros y accedien-
do a cavidades subterráneas...
Así es como analizan las estruc-
turas de las construcciones que
la audiencia solo conoce en su
parte externa.

Inspirados “en las grandes se-
ries documentales de la BBC”,
los responsables de Los pilares

del tiempo han buscado a dos con-
ductoras que “no ejerzan solo de
presentadoras, sino que también
sean expertas en campos que
son fundamentales para este pro-
grama”, explican. Para esta labor
encontraron a la actriz y arqui-
tecta Leonor Martín (una de las
primeras protagonistas de Física
o química) y a la también actriz e
historiadora Lidia San José (Pa-

quita Salas, A las once en ca-
sa). Ambas charlan cada se-
mana con expertos y con los
guardianes de los monumen-
tos que visitan, para lograr
que la serie cuente con un
tono de conversación apasio-
nado. “Se trata de que ellas
también contribuyan y apor-
ten, como lo hacen los invita-
dos, que no sean bustos par-
lantes y que, al sacar su lado
más curioso, se lo contagien
al espectador”, continúan Zu-
za y Pulido.

Preparación
Para preparar los 10 episo-
dios de esta primera tempora-
da, arrancaron el pasadomes
de diciembre un plan de roda-
je de más de seis meses de
duración, que los tendrá tra-
bajando en postproducción
hasta principios de junio, con
tiempos muy pegados a los
plazos de emisión de Televi-
sión Española.

La serie divulgativa rela-
ciona los monumentos que

muestra con una temática o una
figura histórica concreta en cada
entrega. En las próximas sema-
nas, abordará las huellas de Car-
los V en la España actual, la vida
de opulencia del Imperio Roma-
no; las partituras de piedra del
Camino de Santiago, el rastro de
la reliquia del Santo Cáliz, los sím-
bolos de poder en los palacios es-
pañoles, los tesoros ocultos del
Duero, la luz del arte gótico y la
ruta del Cid Campeador. Una vez
emitidos en La 2, los capítulos
quedan almacenados cada sema-
na en RTVE Play, el servicio a la
carta de la cadena pública.

Hay relaciones personales, en es-
pecial las paternofiliales, que
nos acompañan para siempre y
perfilan la forma en la que toma-
mos decisiones, incluso en otras
vidas. El hilo rojo, los lazos invi-
sibles o como queramos llamar
a esas profundas conexiones
emocionales que llegan a defi-
nirnos como persona constru-
yen el nuevo drama policiaco
del israelí Omri Givon.

Aunque no lo parezca por lo
enrevesado de su premisa, La
tumba, que ya puede verse en
Sundance TV (accesible a través
de plataformas como Movistar
Plus+ y Vodafone TV), trata de
asuntos de lo más mundanos.

A la policía de este misterio
ficticio las cosas se le ponen difí-

ciles desde el primer instante.
Un terremoto ocurrido al norte
de Israel destapa tres esqueletos
humanos que permanecían ocul-
tos en una reserva natural. El
problema son, precisamente, las
evidencias con las que cuentan
la pareja de investigadores pen-
dientes del caso.

Las pruebas de ADN de los
tres cadáveres coinciden con
tres personas vivas. Correspon-
den a Yoel, un hombre viudo, tra-
bajador de esa misma reserva
natural, que cría a su hijo de
nueve años en solitario; Niko,
un mentalista que acaba de te-
ner una visión nada prometedo-
ra durante uno de sus espectácu-
los; y Avigail, una joven criada
en orfanatos que cumple conde-
na al ser acusada de asesinato.

El guion se encarga de confir-
mar su inspiración en una de las
paradojas más conocidas de la
física cuántica haciendo cons-
tantes guiños al austríaco Er-
win Schrödinger, cuyo célebre
experimento mental planteaba
que un gato podía estar muerto
y vivo al mismo tiempo. Con so-

briedad técnica, la serie plantea
un misterio coral a lo largo de
ocho capítulos en los que sus
creadores demuestran dominar
la técnica del cliffhanger: los gi-
ros de guion que surgen al final
de cada entrega no resultan ex-
travagantes, a pesar de que la
ciencia ficción inunda sin prisa

esta historia creada por Givon,
de quien el productor Jerry
Bruckheimer adaptó en 2013 su
thriller político Rehenes para Es-
tados Unidos.

No es el primer trasvase de
un formato israelí a Hollywood.
El país es una potencia mundial
en cuanto a ficciones televisivas.
En terapia, Homeland y Eupho-
ria son también versiones de
producciones nacidas en él. En
2018, sus apuestas fueron las
más laureadas en la primera edi-
ción del festival Canneseries
—la versión televisiva del presti-
gioso certamen cinematográfico
francés—, que destacó a When
Heroes Fly, la anterior serie de
Givon, como lo mejor del año.

La tumba destaca al intercam-
biar la premisa del quién lo hizo
con el que se construyen la ma-
yoría de seriales criminales por
el cómo ocurrió. El enigmamúlti-
ple que plantea no solo intenta
resolver si sus personajes pue-
den estar vivos ymuertos al mis-
mo tiempo, también si un relato
fantástico puede construirse
con los componentes de una na-
rrativa realista.

Misterio a lo Schrödinger
en un sólido drama

‘Los pilares del tiempo’ recurre a tecnología puntera para
lograr miradas inéditas sobre el patrimonio español

Un altar oculto durante
cinco siglos, al descubierto

SERIES ‘LA TUMBA’

H. LLANOS

HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ, Madrid

El equipo usa el
escaneo LiDAR,
empleado en los
coches autónomos

El programa
abordará las huellas
de Carlos V o la
opulencia en Roma

El escáner utilizado por Los pilares del tiempo, en una imagen cedida por RTVE.

Un momento de La tumba.
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Cuando el nuevo deán de la cate-
dral de Toledo, Juan Pedro Sán-
chez Gamero, vio aparecer al
equipo de Los pilares del tiempo
(La 2) con una avanzada tecnolo-
gía capaz de radiografiar al com-
pleto los grandes monumentos
de España, se le ocurrió una
idea. Les propuso que colaran su
escáner por un hueco inaccesi-
ble del edificio. Así accedie-
ron a un altar gótico que ha-
bía permanecido oculto du-
rante más de cinco siglos.

“Está en una cavidad de
aproximadamente un metro
de ancho por 20 de alto, situa-
da tras el altar mayor que
puede visitarse ahora, el que
construyó el cardenal Cisne-
ros en el siglo XVI. Algunas
de las imágenes que hemos
rescatado no existen en los
libros de historia”, comenta-
ban por teléfono este viernes
Aitor Antépara Zuza y Anto-
nio López Pulido, los directo-
res del programa. En el episo-
dio del próximo jueves 28 de
abril, titulado La Mancha:
tras los pasos del Quijote, com-
partirán este hallazgo con los
espectadores.

Ya en su entrega inicial de
la semana pasada, Al Ánda-
lus, la conquista del agua, de-
mostraron que todavía que-
dan cosas por ver y por expli-
car sobre el patrimonio artís-
tico español, por muchos re-
portajes y libros que se hayan de-
dicado a las joyas arquitectóni-
cas del país. Sus cámaras se cola-
ron por las mazmorras, aljibes y
fuentes secretas de la Alhambra
de Granada. También lo hicieron
por los aljibes situados bajo el
patio de los Naranjos de la mez-
quita de Córdoba.

Porque los responsables de la
nueva serie documental de Tele-
visión Española no buscan hacer
un simple programa de viajes o
de historia. “Utilizamos la mis-
ma herramienta con la que se
está reconstruyendo la catedral
de Notre Dame de París. Aplica-

da al lenguaje audiovisual, pue-
de suponer una revolución narra-
tiva”, comentan.

La técnica a la que se refieren
es el LiDAR, siglas correspon-
dientes al término Light Detec-
tion And Ranging, que en español
significa detección y alcance de
la luz. Se usa en topografía, inge-
niería (es clave para el funciona-
miento de los coches sin conduc-
tor) y arquitectura, y consiste en
utilizar con gran precisión el lá-
ser para detectar el entorno cir-
cundante de los edificios. Es el
mismo recurso que emplea el ca-
nal National Geographic en sus

documentales. Cada segundo, el
escáner capta más de dos millo-
nes de puntos, lo que permite a
los responsables del espacio rea-
lizar todo tipo de planos, incluso
los que no podrían lograr con
una cámara convencional ni po-
dría captar el ojo de un visitante.
Atravesando muros y accedien-
do a cavidades subterráneas...
Así es como analizan las estruc-
turas de las construcciones que
la audiencia solo conoce en su
parte externa.

Inspirados “en las grandes se-
ries documentales de la BBC”,
los responsables de Los pilares

del tiempo han buscado a dos con-
ductoras que “no ejerzan solo de
presentadoras, sino que también
sean expertas en campos que
son fundamentales para este pro-
grama”, explican. Para esta labor
encontraron a la actriz y arqui-
tecta Leonor Martín (una de las
primeras protagonistas de Física
o química) y a la también actriz e
historiadora Lidia San José (Pa-

quita Salas, A las once en ca-
sa). Ambas charlan cada se-
mana con expertos y con los
guardianes de los monumen-
tos que visitan, para lograr
que la serie cuente con un
tono de conversación apasio-
nado. “Se trata de que ellas
también contribuyan y apor-
ten, como lo hacen los invita-
dos, que no sean bustos par-
lantes y que, al sacar su lado
más curioso, se lo contagien
al espectador”, continúan Zu-
za y Pulido.

Preparación
Para preparar los 10 episo-
dios de esta primera tempora-
da, arrancaron el pasadomes
de diciembre un plan de roda-
je de más de seis meses de
duración, que los tendrá tra-
bajando en postproducción
hasta principios de junio, con
tiempos muy pegados a los
plazos de emisión de Televi-
sión Española.

La serie divulgativa rela-
ciona los monumentos que

muestra con una temática o una
figura histórica concreta en cada
entrega. En las próximas sema-
nas, abordará las huellas de Car-
los V en la España actual, la vida
de opulencia del Imperio Roma-
no; las partituras de piedra del
Camino de Santiago, el rastro de
la reliquia del Santo Cáliz, los sím-
bolos de poder en los palacios es-
pañoles, los tesoros ocultos del
Duero, la luz del arte gótico y la
ruta del Cid Campeador. Una vez
emitidos en La 2, los capítulos
quedan almacenados cada sema-
na en RTVE Play, el servicio a la
carta de la cadena pública.

Hay relaciones personales, en es-
pecial las paternofiliales, que
nos acompañan para siempre y
perfilan la forma en la que toma-
mos decisiones, incluso en otras
vidas. El hilo rojo, los lazos invi-
sibles o como queramos llamar
a esas profundas conexiones
emocionales que llegan a defi-
nirnos como persona constru-
yen el nuevo drama policiaco
del israelí Omri Givon.

Aunque no lo parezca por lo
enrevesado de su premisa, La
tumba, que ya puede verse en
Sundance TV (accesible a través
de plataformas como Movistar
Plus+ y Vodafone TV), trata de
asuntos de lo más mundanos.

A la policía de este misterio
ficticio las cosas se le ponen difí-

ciles desde el primer instante.
Un terremoto ocurrido al norte
de Israel destapa tres esqueletos
humanos que permanecían ocul-
tos en una reserva natural. El
problema son, precisamente, las
evidencias con las que cuentan
la pareja de investigadores pen-
dientes del caso.

Las pruebas de ADN de los
tres cadáveres coinciden con
tres personas vivas. Correspon-
den a Yoel, un hombre viudo, tra-
bajador de esa misma reserva
natural, que cría a su hijo de
nueve años en solitario; Niko,
un mentalista que acaba de te-
ner una visión nada prometedo-
ra durante uno de sus espectácu-
los; y Avigail, una joven criada
en orfanatos que cumple conde-
na al ser acusada de asesinato.

El guion se encarga de confir-
mar su inspiración en una de las
paradojas más conocidas de la
física cuántica haciendo cons-
tantes guiños al austríaco Er-
win Schrödinger, cuyo célebre
experimento mental planteaba
que un gato podía estar muerto
y vivo al mismo tiempo. Con so-

briedad técnica, la serie plantea
un misterio coral a lo largo de
ocho capítulos en los que sus
creadores demuestran dominar
la técnica del cliffhanger: los gi-
ros de guion que surgen al final
de cada entrega no resultan ex-
travagantes, a pesar de que la
ciencia ficción inunda sin prisa

esta historia creada por Givon,
de quien el productor Jerry
Bruckheimer adaptó en 2013 su
thriller político Rehenes para Es-
tados Unidos.

No es el primer trasvase de
un formato israelí a Hollywood.
El país es una potencia mundial
en cuanto a ficciones televisivas.
En terapia, Homeland y Eupho-
ria son también versiones de
producciones nacidas en él. En
2018, sus apuestas fueron las
más laureadas en la primera edi-
ción del festival Canneseries
—la versión televisiva del presti-
gioso certamen cinematográfico
francés—, que destacó a When
Heroes Fly, la anterior serie de
Givon, como lo mejor del año.

La tumba destaca al intercam-
biar la premisa del quién lo hizo
con el que se construyen la ma-
yoría de seriales criminales por
el cómo ocurrió. El enigmamúlti-
ple que plantea no solo intenta
resolver si sus personajes pue-
den estar vivos ymuertos al mis-
mo tiempo, también si un relato
fantástico puede construirse
con los componentes de una na-
rrativa realista.

Misterio a lo Schrödinger
en un sólido drama

‘Los pilares del tiempo’ recurre a tecnología puntera para
lograr miradas inéditas sobre el patrimonio español

Un altar oculto durante
cinco siglos, al descubierto
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Llega el desenlace de la serieCu-
cut, el drama que tiene como
punto de partida la película La
vida sense la Sara Amat. Vere-
mos como Rubio y López captu-
ran a Pep y a Sara. Mientras tan-
to en Trinquet Amat está reteni-
do en el granero de Vidal. A de-
más Cristian descubre toda la
verdad sobre su padre, y en un
intento desesperado de defen-
der a Sara, y evitar que salga
malparada, se enfrenta a él.

Con inaudita sencillez, Cuenta
conmigo muestra un fragmento
de vida: unos días en la existencia
de cuatro adolescentes. Muchas

de las imágenes más bellas y sin-
ceras del adocenado cine de los
ochenta viven en este prodigio lle-
no de calor y aflicción, asombro y
desamparo. En lasmiradas de es-
tos chicos se lee la certeza de que
pronto serán sórdidos adultos.

J
avier Pérez Andújar, en
su novela Todo lo que se
llevó el diablo, introdujo

al pedómano, un personaje ca-
paz de interpretar el himno de
Riego a base de ventosidades.
Hubo un pedómano en la vida
real; se llamaba Joseph Pujol,
francés hijo de catalanes que
se ganó muy bien la vida gra-
cias a controlar su aparato di-
gestivo a voluntad.

Desconozco el carácter de
Pujol, si era un cretino o un
ángel de Dios. Me pregunto
qué rasgo define a un cómico
más que ningún otro. A lo me-
jor es el carácter depresivo. O
es no escuchar a nadie salvo
para soltar chistes ya sea en
un velatorio o en las gradas de
Los Pajaritos. ¿Cómo pode-
mos acotar la esencia del cómi-
co? Tengo muchos amigos có-
micos —sé que suena como en
los noventa decir que tenías
un amigo gay— y me consta
que hay una parte brillante en
la que sales en Got Talent, y
todo elmundo te quiere, y otra
oscura en la que pareces un
personaje dePérezAndújarpa-
seando por la España bárbara.

Cuando nacieron las priva-
das la fama te podía ahogar,
como dicen que pasó con Pepe
Carrol. Cuandonacieron las te-
máticas pagaban 500 euros
por una colaboración puntual.
Hoy se pagamenos o no se pa-
ga. ¿Recuerdan aquello de la
aldea global? A lo mejor debe-
ríamos recuperar a McLuhan.
Cada semana espero un nuevo
vídeo de David Suárez, apesta-
do oficial de las cadenas de te-
levisión. Qué desperdicio que
el tío más gracioso de España
necesite estar en Twitch sol-
tando chistes al ritmo de una
churrera en Año Nuevo. Y co-
mo él, tantos otros. La oferta
inabarcable de cómicos ha ter-
minado por devolver a los ar-
tistas a un estadio cuasimedie-
val. En vez de los carromatos
de Zapanò y La Strada hay ca-
nales de Twitch, y en vez de
unagorra hay unbotónde sus-
cripción. Pero, en esencia, el
gremio ha vuelto al principio.
Tanta vuelta para tan poco.

Último capítulo
de la serie ‘Cucut’
TV-3, 22.05

El último episodio de La que se
avecina relata cómo los vecinos
se atrincheran ante el anuncio
del desalojo de su edificio. Una
entrega que rinde homenaje a
los 22 personajes de la ficción y
que mostrará a Recio como au-
toproclamado líder del movi-
miento vecinal, que contará con
el apoyo de grupos espontáneos,
de payasos justicieros, del inte-
rés mediático y que incluso ten-
drá gran eco en redes sociales.

‘Cuenta conmigo’ V

Hollywood, 11.05

( Entretenida (( Interesante ((( Buena V Cinéfilos

Despedida de
‘La que se avecina’
Telecinco, 22.00

PROGRAMACIÓN

EN ANTENA
JIMINA SABADÚ

Menesterosos
Miguel Ángel Palomo

 6.00   Telediario matinal.     (SS). 
 8.30   La hora de la 1.   ‘La hora de 
la política’.   Magazine, presen-
tado por Marc Sala y Silvia In-
txaurrondo, en el que se abor-
darán contenidos variados, 
que van desde las entrevistas y 
debates políticos.   (SS). 
 10.00   La hora de la 1.   ‘La hora 
de la actualidad’.     (SS). 
 13.00   Menudos Torres.   ‘Supe-
ralimentos’.   Los superalimen-
tos son los protagonistas de 
este Menudos Torres.   (SS). 
 14.00   L’informatiu. (SS).     
 14.20   Corazón.     (SS). 
 15.00   Telediario  .   (SS). 
 15.55  L’informatiu. (SS).    
 16.15   El tiempo TVE  .   (SS). 
 16.35   Downton Abbey.   La 
perseverancia de Anna, por 
fin, han sido recompensadas y 
Bates va a recuperar su liber-
tad.   (12). 
 17.20   Servir y proteger.       (7). 
 18.35   El cazador.       (SS). 

 19.35   España directo.   Magacín 
diario presentado por Ana Ibá-
ñezs.   (SS). 
 20.30   Aquí la Tierra.     (SS). 
 21.00   Telediario  .   (SS). 
 22.10   MasterChef.     (SS). 
 0.45   Cine.   ‘Jugando con la 
muerte’.      La profesora Amy 
está trabajando en una obra 
de teatro cuando la vida de la 
actriz principal está amenaza-
da y muere de un ataque car-
díaco. (7). 

 6.00   La aventura del saber.       
 6.05   La 2 Express.     (SS). 
 6.30   That’s English.   SS). 
 7.00   Página 2.       (SS). 
 7.35   Inglés online TVE.       (SS). 
 7.55   La 2 Express.     (SS). 
 8.10   Cafè d’idees.       Presenta 
Gemma Nierga. (7). 
 9.55   La aventura del saber.    
 10.50   Aquí hay trabajo.      (SS).  
 11.25   Espacios increíbles.     (SS). 
 12.15   Cine.   ‘Los cinco de la ven-
ganza’.     (18). 
 13.45   Las recetas de Julie.   ‘La 
mesa de François Rabelais’.  
 14.45   Rick Stein: Secretos de 
Francia.     (SS). 
 15.45   Saber y ganar.   Programa 
presentado por Jordi Hurtado.  
 16.30   Supersentidos.   ‘Visión 
extraordinaria’.     (SS). 
 17.16   Las islas perdidas de 
Darwin: Las Baleares.     (7). 
 18.10   Punts de vista.  Presenta-
do por Tània Sarrias.    (SS). 
 19.05   Rick Stein: Secretos de 
Francia.   ‘Provenza’.     (SS). 
 20.05   El cazador de cerebros.  
 ‘El nuevo envejecimiento’.  
 20.40   Destinos clásicos.   ‘De 
Salzburgo a Passau’.     (SS). 
 21.10   Espacios increíbles.       (SS). 

 22.00   Días de cine clásico.   ‘Dos 
hombres y un destino’.     (SS). 
 23.50   Un, dos, tres... Responda 
otra vez.   ‘El mundo del circo 
(1973)’.     (SS). 
 1.25   Los conciertos de Radio 3.  
 ‘La Mare’.   (SS). 

 6.00   Minutos musicales.   (SS). 
 6.15   Las noticias de la mañana.  
 9.00   Espejo Público.     Presenta 
Susanna Griso. En este maga-
cine matinal se incluyen re-
portajes, entrevistas y debates 
relacionados con los temas de 
mayor actualidad y de mayor 
interés para los espectadores.  
 13.20   Cocina abierta de Karlos 
Arguiñano.       (SS). 
 13.45   La ruleta de la suerte.    
 Presenta Jorge Fernández.  
 15.00   Noticias Antena 3.     (SS). 
 15.45   Deportes Antena 3.     (SS). 
 16.00   Karlos Arguiñano receta 
especial.     (SS). 
 16.02   La previsión de las 4.  
 16.30   Amar es para siempre.    
 17.45   Tierra amarga.     Sevda se 
justifica ante Züleyha por des-
pedir a Rashid, mientras que 
Saniye media por el joven.   (7). 
 19.00   ¡Boom!.       (SS). 
 20.00   Pasapalabra.       (SS). 
 21.00   Noticias Antena 3.       (SS). 
 21.30   Deportes Antena 3.   (SS). 
 21.35   La previsión de las 9.     (SS). 
 21.45   El hormiguero 3.0.     Petra 
Martínez, una de las actrices 
españolas del año, visita el pro-
grama presentado por Pablo 
Motos.   (7). 

 22.45   Inocentes.     Han y Ceylan 
ignoran los problemas entre 
ellos y se enfocan solo en con-
seguir una posible felicidad 
conjunta.   (12). 
 1.15   Tierra amarga.  (12).

 7.30   Mejor llama a Kiko.       (SS). 
 8.00   ¡Toma salami!.       (SS). 
 8.30   Alta tensión.     Concurso 
presentado por Christian Gál-
vez.   (SS). 
 9.30   Alerta Cobra.   ‘Amnesia’, 
  ‘El traidor’,   ‘El guardaespaldas’ 
y   ‘Fin del trayecto’.   (12). 
 13.15   Alta tensión.       (SS). 
 14.00   En boca de todos.     Pro-
grama de actualidad, presenta-
do por Diego Losada.   (12). 
 15.10   Noticias Cuatro Depor-
tes: El VAR.     (SS). 
 15.25   Deportes Cuatro  .   (SS). 
 15.35   El Tiempo Cuatro  .   (SS). 

 15.45   Todo es mentira.     Presen-
tado por Marta Flich.   (7). 
 17.00   Todo es mentira bis.       (7). 
 17.45   Cuatro al día.   ‘1ª edición’.  
 Joaquín Prat conduce este ma-
gazine.   (SS). 
 20.00   Cuatro al día.   ‘A las 20h’.  
 20.50   Baila Conmigo.     Nagore 
Robles conduce este dating 
show protagonizado por un 
chico y una chica.   (12). 
 21.30   First Dates.     Presentado 
por Carlos Sobera.   (12). 
 22.45   First Dates Crucero.     El 
crucero del amor llega a su fin 
con citas llenas de complici-
dad. Una de las protagonistas 
será Esther, que con 54 años 
ha decidido tomarse un año 
sabático. Su cita será Rafa, un 
hombre de 49 años que busca 
a su media naranja.   (12). 
 1.50   El Desmarque de Cuatro.    

 6.30   ¡Toma salami!.       (SS). 
 7.00   Informativos Telecinco 
matinal.     Presenta Alba Lago y 
Leticia Iglesias.   (SS). 
 8.55   Previo: El programa de 
Ana Rosa.       (SS). 
 9.00   El programa de Ana Rosa.    
 Magacín matutino que, du-
rante la ausencia de Ana Rosa 
Quintana, conducen Joaquín 
Prat, Patricia Pardo y Ana Te-
rradillos.   (SS). 
 13.30   Ya es mediodía.     Sonsoles 
Ónega conduce este espacio 
que nos ofrece un análisis por-
menorizado de los temas más 
destacados de la actualidad.  
 15.00   Informativos Telecinco 
mediodía.     (SS). 
 15.40   Deportes Telecinco  .   (SS). 
 15.50   El Tiempo Telecinco  .  
 16.00   Sálvame Limón.     (12). 
 17.00   Sálvame naranja.     (7). 
 20.00   Ya son las ocho.     Progra-
ma, presentado por Sonsoles 
Ónega.   (SS). 
 21.00   Informativos Telecinco 
noche.   Presenta Pedro Pique-
ras.   (SS). 
 21.45   El Tiempo Telecinco     (SS). 

 21.50   Deportes Telecinco  .   (SS). 
 22.00   La que se avecina.   ‘Una 
resistencia heroica, una ca-
tarsis subterránea y un hasta 
siempre’.     (12). 
 24.00   La que se avecina.   ‘Un 
plan sibilino, un mayorista ani-
malista y un bronce cultural’.  
 1.45   Supervivientes Diario 2022.    

 6.00   Minutos musicales.   (SS). 
 7.30   Previo Aruser@s.     (7). 
 9.00   Aruser@s.     Alfonso Arús 
continúa al frente de ‘Aru-
ser@s’, el programa en directo 
que ofrece la información del 
día con humor e ironía.   (16). 
 11.00   Al rojo vivo.     Presentado 
por Antonio García Ferreras. 
Programa de información de 
la actualidad, con entrevistas y 
un debate plural.   (16). 
 14.30   Noticias La Sexta.     (SS). 
 14.55   Jugones.   Presenta Josep 
Pedrerol.   (SS). 
 15.20   La Sexta Meteo  .   (SS). 
 15.45   Zapeando.     Programa 
presentado por Dani Mateo.  

 17.15   Más vale tarde.     Presentan 
Cristina Pardo e Iñaki López. 
Espacio de carácter informa-
tivo que cada tarde analiza en 
profundidad los temas que 
preocupan a los ciudadanos.  
 20.00   Noticias La Sexta.     (SS). 
 20.55   La Sexta Clave.  Progra-
ma p resentado por Rodrigo 
Blázquez.   (SS). 
 21.15   La Sexta Meteo  .   (SS). 
 21.25   Deportes La Sexta.   (SS). 
 21.30   El intermedio.     Presenta 
el Gran Wyoming.   (12). 
 22.30   Cine.   ‘Cuenta pendiente’.  
 Un atracador que ha perdido la 
memoria es obligado a consu-
mir una droga experimental 
para recuperarla.   (16). 
 0.35   Cine.   ‘El asesino de la I-5’.  
 2.10   Crímenes imperfectos.  
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EEUU, 1986 (90m.). Dir.: Rob Reiner.
Int.: River Phoenix, Will Wheaton.

 21.00   Telenotícies vespre.   Pre-
senta Toni Cruanyes.   (SS). 
 22.05   Cucut.   Sara desapareció 
hace dos años y en el pueblo de 
Trinquet no han vuelto a tener 
noticia alguna. Pep sale a bus-
carla en un intento desespera-
do de entender cómo y por qué 
huyó.   (18). 
 22.55   The five.        (18). 
 0.30   Més 324.     (SS). 
 2.05   Notícies 3/24.     (SS). 

 16.05   Com si fos ahir.     (12). 
 16.40   Tot es mou.   Helena Gar-
cía Melero y Lluís Marquina si-
guen la actualidad del momen-
to, dan voz a sus protagonistas 
y tratan las cuestiones que más 
preocupan a los ciudadanos en 
un tono amable y distendido.  
 20.15   Està passant.   Presentado 
por Toni Soler, con la colabo-
ración de Elisenda Carod y Jair 
Domínguez.   (SS). 

 6.00   Notícies 3/24.     (SS). 
 7.30   TN Matí.     (SS). 
 8.30   Els Matins.   Magacín infor-
mativo diario presentado por 
Lídia Heredia.   (SS). 
 11.00   Planta baixa.   Magacín de 
actualidad social y política, pre-
sentado por Ricard Ustrell.  
 13.55   Telenotícies comarques.  
 Presentado por Núria Solé.  
 14.30   Telenotícies migdia.   (SS). 
 15.40   Cuines.   (SS). 

nuclear del mundo, el presen-
tador y aventurero Ben Fogle 
pasa una semana viviendo den-
tro de Chernóbil.   (SS). 
 22.30   Fugitivos.   Los miembros 
de la Sección de Localización 
de Fugitivos de la Policía Na-
cional se encargan de buscar y 
detener a algunos de los delin-
cuentes nacionales.   (SS). 
 23.35   La Resistencia.     (SS). 
 0.50   Martínez y Hermanos. (12).

 15.50   Cine.   ‘Esencia de mujer’.  
 18.25   Cine.   ‘Una vida por delan-
te’.   Einer Gilkyson lleva cuaren-
ta años trabajando las tierras 
de un rancho de Wyoming jun-
to a su socio.   (12). 
 20.05   Blue Bloods. ‘Los prime-
ros 100 días’ y ‘  El palacio del 
enigma’.     (SS). 
 21.40   Chernóbil. ‘35 años des-
pués’.   Treinta y cinco años 
después del peor accidente 

 6.45   Vienna Blood. ‘El chico 
perdido’.   (SS). 
 7.30   Planeta Verde. ‘Cómo se 
hizo Planeta Verde’.     (SS). 
 8.10   La vida secreta del Zoo. 
‘Especial Navidad’.   (SS). 
   9.50   Cómicos.   (SS). 
 12.40   Libro sobre libro. ‘El mis-
terio de Agatha Christie’.     (SS). 
 13.15   Ilustres Ignorantes.   (SS). 
 13.45   En busca del Sol  .   (SS). 
 14.45   Cinco Tenedores  .   (SS). 
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Llega el desenlace de la serieCu-
cut, el drama que tiene como
punto de partida la película La
vida sense la Sara Amat. Vere-
mos como Rubio y López captu-
ran a Pep y a Sara. Mientras tan-
to en Trinquet Amat está reteni-
do en el granero de Vidal. A de-
más Cristian descubre toda la
verdad sobre su padre, y en un
intento desesperado de defen-
der a Sara, y evitar que salga
malparada, se enfrenta a él.

Con inaudita sencillez, Cuenta
conmigo muestra un fragmento
de vida: unos días en la existencia
de cuatro adolescentes. Muchas

de las imágenes más bellas y sin-
ceras del adocenado cine de los
ochenta viven en este prodigio lle-
no de calor y aflicción, asombro y
desamparo. En lasmiradas de es-
tos chicos se lee la certeza de que
pronto serán sórdidos adultos.

J
avier Pérez Andújar, en
su novela Todo lo que se
llevó el diablo, introdujo

al pedómano, un personaje ca-
paz de interpretar el himno de
Riego a base de ventosidades.
Hubo un pedómano en la vida
real; se llamaba Joseph Pujol,
francés hijo de catalanes que
se ganó muy bien la vida gra-
cias a controlar su aparato di-
gestivo a voluntad.

Desconozco el carácter de
Pujol, si era un cretino o un
ángel de Dios. Me pregunto
qué rasgo define a un cómico
más que ningún otro. A lo me-
jor es el carácter depresivo. O
es no escuchar a nadie salvo
para soltar chistes ya sea en
un velatorio o en las gradas de
Los Pajaritos. ¿Cómo pode-
mos acotar la esencia del cómi-
co? Tengo muchos amigos có-
micos —sé que suena como en
los noventa decir que tenías
un amigo gay— y me consta
que hay una parte brillante en
la que sales en Got Talent, y
todo elmundo te quiere, y otra
oscura en la que pareces un
personaje dePérezAndújarpa-
seando por la España bárbara.

Cuando nacieron las priva-
das la fama te podía ahogar,
como dicen que pasó con Pepe
Carrol. Cuandonacieron las te-
máticas pagaban 500 euros
por una colaboración puntual.
Hoy se pagamenos o no se pa-
ga. ¿Recuerdan aquello de la
aldea global? A lo mejor debe-
ríamos recuperar a McLuhan.
Cada semana espero un nuevo
vídeo de David Suárez, apesta-
do oficial de las cadenas de te-
levisión. Qué desperdicio que
el tío más gracioso de España
necesite estar en Twitch sol-
tando chistes al ritmo de una
churrera en Año Nuevo. Y co-
mo él, tantos otros. La oferta
inabarcable de cómicos ha ter-
minado por devolver a los ar-
tistas a un estadio cuasimedie-
val. En vez de los carromatos
de Zapanò y La Strada hay ca-
nales de Twitch, y en vez de
unagorra hay unbotónde sus-
cripción. Pero, en esencia, el
gremio ha vuelto al principio.
Tanta vuelta para tan poco.

Último capítulo
de la serie ‘Cucut’
TV-3, 22.05

El último episodio de La que se
avecina relata cómo los vecinos
se atrincheran ante el anuncio
del desalojo de su edificio. Una
entrega que rinde homenaje a
los 22 personajes de la ficción y
que mostrará a Recio como au-
toproclamado líder del movi-
miento vecinal, que contará con
el apoyo de grupos espontáneos,
de payasos justicieros, del inte-
rés mediático y que incluso ten-
drá gran eco en redes sociales.

‘Cuenta conmigo’ V

Hollywood, 11.05

( Entretenida (( Interesante ((( Buena V Cinéfilos

Despedida de
‘La que se avecina’
Telecinco, 22.00

PROGRAMACIÓN

EN ANTENA
JIMINA SABADÚ

Menesterosos
Miguel Ángel Palomo

 6.00   Telediario matinal.     (SS). 
 8.30   La hora de la 1.   ‘La hora de 
la política’.   Magazine, presen-
tado por Marc Sala y Silvia In-
txaurrondo, en el que se abor-
darán contenidos variados, 
que van desde las entrevistas y 
debates políticos.   (SS). 
 10.00   La hora de la 1.   ‘La hora 
de la actualidad’.     (SS). 
 13.00   Menudos Torres.   ‘Supe-
ralimentos’.   Los superalimen-
tos son los protagonistas de 
este Menudos Torres.   (SS). 
 14.00   L’informatiu. (SS).     
 14.20   Corazón.     (SS). 
 15.00   Telediario  .   (SS). 
 15.55  L’informatiu. (SS).    
 16.15   El tiempo TVE  .   (SS). 
 16.35   Downton Abbey.   La 
perseverancia de Anna, por 
fin, han sido recompensadas y 
Bates va a recuperar su liber-
tad.   (12). 
 17.20   Servir y proteger.       (7). 
 18.35   El cazador.       (SS). 

 19.35   España directo.   Magacín 
diario presentado por Ana Ibá-
ñezs.   (SS). 
 20.30   Aquí la Tierra.     (SS). 
 21.00   Telediario  .   (SS). 
 22.10   MasterChef.     (SS). 
 0.45   Cine.   ‘Jugando con la 
muerte’.      La profesora Amy 
está trabajando en una obra 
de teatro cuando la vida de la 
actriz principal está amenaza-
da y muere de un ataque car-
díaco. (7). 

 6.00   La aventura del saber.       
 6.05   La 2 Express.     (SS). 
 6.30   That’s English.   SS). 
 7.00   Página 2.       (SS). 
 7.35   Inglés online TVE.       (SS). 
 7.55   La 2 Express.     (SS). 
 8.10   Cafè d’idees.       Presenta 
Gemma Nierga. (7). 
 9.55   La aventura del saber.    
 10.50   Aquí hay trabajo.      (SS).  
 11.25   Espacios increíbles.     (SS). 
 12.15   Cine.   ‘Los cinco de la ven-
ganza’.     (18). 
 13.45   Las recetas de Julie.   ‘La 
mesa de François Rabelais’.  
 14.45   Rick Stein: Secretos de 
Francia.     (SS). 
 15.45   Saber y ganar.   Programa 
presentado por Jordi Hurtado.  
 16.30   Supersentidos.   ‘Visión 
extraordinaria’.     (SS). 
 17.16   Las islas perdidas de 
Darwin: Las Baleares.     (7). 
 18.10   Punts de vista.  Presenta-
do por Tània Sarrias.    (SS). 
 19.05   Rick Stein: Secretos de 
Francia.   ‘Provenza’.     (SS). 
 20.05   El cazador de cerebros.  
 ‘El nuevo envejecimiento’.  
 20.40   Destinos clásicos.   ‘De 
Salzburgo a Passau’.     (SS). 
 21.10   Espacios increíbles.       (SS). 

 22.00   Días de cine clásico.   ‘Dos 
hombres y un destino’.     (SS). 
 23.50   Un, dos, tres... Responda 
otra vez.   ‘El mundo del circo 
(1973)’.     (SS). 
 1.25   Los conciertos de Radio 3.  
 ‘La Mare’.   (SS). 

 6.00   Minutos musicales.   (SS). 
 6.15   Las noticias de la mañana.  
 9.00   Espejo Público.     Presenta 
Susanna Griso. En este maga-
cine matinal se incluyen re-
portajes, entrevistas y debates 
relacionados con los temas de 
mayor actualidad y de mayor 
interés para los espectadores.  
 13.20   Cocina abierta de Karlos 
Arguiñano.       (SS). 
 13.45   La ruleta de la suerte.    
 Presenta Jorge Fernández.  
 15.00   Noticias Antena 3.     (SS). 
 15.45   Deportes Antena 3.     (SS). 
 16.00   Karlos Arguiñano receta 
especial.     (SS). 
 16.02   La previsión de las 4.  
 16.30   Amar es para siempre.    
 17.45   Tierra amarga.     Sevda se 
justifica ante Züleyha por des-
pedir a Rashid, mientras que 
Saniye media por el joven.   (7). 
 19.00   ¡Boom!.       (SS). 
 20.00   Pasapalabra.       (SS). 
 21.00   Noticias Antena 3.       (SS). 
 21.30   Deportes Antena 3.   (SS). 
 21.35   La previsión de las 9.     (SS). 
 21.45   El hormiguero 3.0.     Petra 
Martínez, una de las actrices 
españolas del año, visita el pro-
grama presentado por Pablo 
Motos.   (7). 

 22.45   Inocentes.     Han y Ceylan 
ignoran los problemas entre 
ellos y se enfocan solo en con-
seguir una posible felicidad 
conjunta.   (12). 
 1.15   Tierra amarga.  (12).

 7.30   Mejor llama a Kiko.       (SS). 
 8.00   ¡Toma salami!.       (SS). 
 8.30   Alta tensión.     Concurso 
presentado por Christian Gál-
vez.   (SS). 
 9.30   Alerta Cobra.   ‘Amnesia’, 
  ‘El traidor’,   ‘El guardaespaldas’ 
y   ‘Fin del trayecto’.   (12). 
 13.15   Alta tensión.       (SS). 
 14.00   En boca de todos.     Pro-
grama de actualidad, presenta-
do por Diego Losada.   (12). 
 15.10   Noticias Cuatro Depor-
tes: El VAR.     (SS). 
 15.25   Deportes Cuatro  .   (SS). 
 15.35   El Tiempo Cuatro  .   (SS). 

 15.45   Todo es mentira.     Presen-
tado por Marta Flich.   (7). 
 17.00   Todo es mentira bis.       (7). 
 17.45   Cuatro al día.   ‘1ª edición’.  
 Joaquín Prat conduce este ma-
gazine.   (SS). 
 20.00   Cuatro al día.   ‘A las 20h’.  
 20.50   Baila Conmigo.     Nagore 
Robles conduce este dating 
show protagonizado por un 
chico y una chica.   (12). 
 21.30   First Dates.     Presentado 
por Carlos Sobera.   (12). 
 22.45   First Dates Crucero.     El 
crucero del amor llega a su fin 
con citas llenas de complici-
dad. Una de las protagonistas 
será Esther, que con 54 años 
ha decidido tomarse un año 
sabático. Su cita será Rafa, un 
hombre de 49 años que busca 
a su media naranja.   (12). 
 1.50   El Desmarque de Cuatro.    

 6.30   ¡Toma salami!.       (SS). 
 7.00   Informativos Telecinco 
matinal.     Presenta Alba Lago y 
Leticia Iglesias.   (SS). 
 8.55   Previo: El programa de 
Ana Rosa.       (SS). 
 9.00   El programa de Ana Rosa.    
 Magacín matutino que, du-
rante la ausencia de Ana Rosa 
Quintana, conducen Joaquín 
Prat, Patricia Pardo y Ana Te-
rradillos.   (SS). 
 13.30   Ya es mediodía.     Sonsoles 
Ónega conduce este espacio 
que nos ofrece un análisis por-
menorizado de los temas más 
destacados de la actualidad.  
 15.00   Informativos Telecinco 
mediodía.     (SS). 
 15.40   Deportes Telecinco  .   (SS). 
 15.50   El Tiempo Telecinco  .  
 16.00   Sálvame Limón.     (12). 
 17.00   Sálvame naranja.     (7). 
 20.00   Ya son las ocho.     Progra-
ma, presentado por Sonsoles 
Ónega.   (SS). 
 21.00   Informativos Telecinco 
noche.   Presenta Pedro Pique-
ras.   (SS). 
 21.45   El Tiempo Telecinco     (SS). 

 21.50   Deportes Telecinco  .   (SS). 
 22.00   La que se avecina.   ‘Una 
resistencia heroica, una ca-
tarsis subterránea y un hasta 
siempre’.     (12). 
 24.00   La que se avecina.   ‘Un 
plan sibilino, un mayorista ani-
malista y un bronce cultural’.  
 1.45   Supervivientes Diario 2022.    

 6.00   Minutos musicales.   (SS). 
 7.30   Previo Aruser@s.     (7). 
 9.00   Aruser@s.     Alfonso Arús 
continúa al frente de ‘Aru-
ser@s’, el programa en directo 
que ofrece la información del 
día con humor e ironía.   (16). 
 11.00   Al rojo vivo.     Presentado 
por Antonio García Ferreras. 
Programa de información de 
la actualidad, con entrevistas y 
un debate plural.   (16). 
 14.30   Noticias La Sexta.     (SS). 
 14.55   Jugones.   Presenta Josep 
Pedrerol.   (SS). 
 15.20   La Sexta Meteo  .   (SS). 
 15.45   Zapeando.     Programa 
presentado por Dani Mateo.  

 17.15   Más vale tarde.     Presentan 
Cristina Pardo e Iñaki López. 
Espacio de carácter informa-
tivo que cada tarde analiza en 
profundidad los temas que 
preocupan a los ciudadanos.  
 20.00   Noticias La Sexta.     (SS). 
 20.55   La Sexta Clave.  Progra-
ma p resentado por Rodrigo 
Blázquez.   (SS). 
 21.15   La Sexta Meteo  .   (SS). 
 21.25   Deportes La Sexta.   (SS). 
 21.30   El intermedio.     Presenta 
el Gran Wyoming.   (12). 
 22.30   Cine.   ‘Cuenta pendiente’.  
 Un atracador que ha perdido la 
memoria es obligado a consu-
mir una droga experimental 
para recuperarla.   (16). 
 0.35   Cine.   ‘El asesino de la I-5’.  
 2.10   Crímenes imperfectos.  
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EEUU, 1986 (90m.). Dir.: Rob Reiner.
Int.: River Phoenix, Will Wheaton.

 21.00   Telenotícies vespre.   Pre-
senta Toni Cruanyes.   (SS). 
 22.05   Cucut.   Sara desapareció 
hace dos años y en el pueblo de 
Trinquet no han vuelto a tener 
noticia alguna. Pep sale a bus-
carla en un intento desespera-
do de entender cómo y por qué 
huyó.   (18). 
 22.55   The five.        (18). 
 0.30   Més 324.     (SS). 
 2.05   Notícies 3/24.     (SS). 

 16.05   Com si fos ahir.     (12). 
 16.40   Tot es mou.   Helena Gar-
cía Melero y Lluís Marquina si-
guen la actualidad del momen-
to, dan voz a sus protagonistas 
y tratan las cuestiones que más 
preocupan a los ciudadanos en 
un tono amable y distendido.  
 20.15   Està passant.   Presentado 
por Toni Soler, con la colabo-
ración de Elisenda Carod y Jair 
Domínguez.   (SS). 

 6.00   Notícies 3/24.     (SS). 
 7.30   TN Matí.     (SS). 
 8.30   Els Matins.   Magacín infor-
mativo diario presentado por 
Lídia Heredia.   (SS). 
 11.00   Planta baixa.   Magacín de 
actualidad social y política, pre-
sentado por Ricard Ustrell.  
 13.55   Telenotícies comarques.  
 Presentado por Núria Solé.  
 14.30   Telenotícies migdia.   (SS). 
 15.40   Cuines.   (SS). 

nuclear del mundo, el presen-
tador y aventurero Ben Fogle 
pasa una semana viviendo den-
tro de Chernóbil.   (SS). 
 22.30   Fugitivos.   Los miembros 
de la Sección de Localización 
de Fugitivos de la Policía Na-
cional se encargan de buscar y 
detener a algunos de los delin-
cuentes nacionales.   (SS). 
 23.35   La Resistencia.     (SS). 
 0.50   Martínez y Hermanos. (12).

 15.50   Cine.   ‘Esencia de mujer’.  
 18.25   Cine.   ‘Una vida por delan-
te’.   Einer Gilkyson lleva cuaren-
ta años trabajando las tierras 
de un rancho de Wyoming jun-
to a su socio.   (12). 
 20.05   Blue Bloods. ‘Los prime-
ros 100 días’ y ‘  El palacio del 
enigma’.     (SS). 
 21.40   Chernóbil. ‘35 años des-
pués’.   Treinta y cinco años 
después del peor accidente 

 6.45   Vienna Blood. ‘El chico 
perdido’.   (SS). 
 7.30   Planeta Verde. ‘Cómo se 
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 8.10   La vida secreta del Zoo. 
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   9.50   Cómicos.   (SS). 
 12.40   Libro sobre libro. ‘El mis-
terio de Agatha Christie’.     (SS). 
 13.15   Ilustres Ignorantes.   (SS). 
 13.45   En busca del Sol  .   (SS). 
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Un hombre apuñala a un cura y una monja
en Niza al grito de "debemos matar a
Macron"
Este domingo han sido apuñalados un sacerdote y una monja en la iglesia de Saint-Pierre-
d'Arène de la ciudad francesa de Niza. Ambos han tenido que ser atendidos por los
bomberos.

Un sospechoso se abalanzó sobre el sacerdote y lo apuñaló varias veces a las 10.00 horas,
poco antes de la misa. Una monja de 72 años que intentó desarmar al agresor también ha
resultado herida. El religioso es Krzyzstof Rudzinski, de 57 años y de origen polaco, según 'Le
Point'.

Según Le Point, el hombre gritó "Debemos matar a Macron" al entrar a la iglesia, justo antes de
actuar. Este domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas,
que enfrenta al actual mandatario, Emmanuel Macron, y a Marine Le Pen.

Noticias relacionadas

Por el momento se desconocen la identidad y los motivos concretos del atacante, que fue
rápidamente detenido por la Policía, según informa el diario local 'Nice Matin'. La zona ha sido
acordonada por las fuerzas de seguridad.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha enviado un mensaje tranquilizador ha informado de
que el pronóstico de las dos víctimas no es grave. "Mi solidaridad con los feligreses y mi
agradecimiento a la policía, que rápidamente detuvo al autor", ha explicado Darmanin.
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Moncloa anuncia un “control” del
CNI que el Govern veu insuficient.

p. 12

Es compleixen 2 mesos d’invasió russa 
a Ucraïna sense aparences de treva.

p. 14

AGÈNCIES
❘ PARÍS ❘ Emmanuel Macron va ser 
reelegit ahir president de França 
a l’imposar-se a la segona volta 
de les presidencials a la ultra-
dretana Marine Le Pen, que va 
firmar el seu millor resultat en 
unes eleccions, però que ha estat 
insuficient per accedir al poder. 
Macron va ser reelegit amb un 
57,41% dels vots (amb el 97% 
del vot escrutat), amb la qual 
cosa va derrotar Marine Le Pen. 
El liberal, de 44 anys, va veure 
com s’evaporava la meitat de 
l’avantatge que fa cinc anys li 
va permetre guanyar la presi-
dència, la qual cosa mostra les 
ferides obertes en un país per 
un període marcat per les crisis, 
des dels Armilles Grogues fins a 
la pandèmia de la Covid-19. Un 
altre signe inquietant va ser la 
baixa participació, amb una abs-
tenció de més del 27%, la més 
alta en mig segle en una segona 
volta, només superada per les 
presidencials de 1969, marca-
des per la retirada de Charles 
de Gaulle i per una clara cri-
da a l’abstenció de l’esquerra. 
Malgrat tot, el candidat de la 
formació La República en Mar-
xa es va convertir a més en el 
primer president reelegit des de 
la victòria de Jacques Chirac 
el 2002. Conscient d’aquestes 
màcules, Macron es va mostrar 
modest en el discurs, pronunci-
at al davant la Torre Eiffel, a la 
qual va arribar de la mà de la 
seua esposa, Brigitte, i envoltat 
d’un grup de nens.

Macron comptava amb el su-
port majoritari dels partits der-
rotats en primera volta, entre 
els quals socialistes i conserva-
dors, per aconseguir l’aval que 
li permetrà estar almenys deu 
anys a l’Elisi. Tanmateix, segons 
un sondeig publicat després del 
tancament dels col·legis electo-
rals, un 17% dels votants del 
dirigent ultraesquerrà Jean-Luc 
Mélenchon haurien donat su-
port a Le Pen en aquesta segona 
volta. Macron va arrasar a les 
grans ciutats, entre els electors 
amb cert nivell adquisitiu i entre 
els grans, però segueix sense 
convèncer les regions més de-
primides. Allà el va superar Le 
Pen, que va veure la seua estra-
tègia de rentat de cara del partit, 
centrant més la campanya en 
el poder adquisitiu i les classes 
populars abandonades per la 
globalització, li ha permès com 
avançar i, per primera vegada 
en la història, superar els 13 mi-
lions de vots.

FRANÇA ELECCIONS

Macron aconsegueix renovar la presidència 
francesa tot i l’històric avanç de l’ultra Le Pen
Aconsegueix un 57 per cent dels vots en uns comicis amb una abstenció rècord del 27,63 per cent || La 
candidata ultradretana supera els tretze milions de suports, sobretot entre les classes populars

APUNTS

ASSEMBLEA NACIONAL

I al juny, les eleccions 
legislatives

n El cicle electoral a França no 
acaba amb les eleccions presi-
dencials. Durant la primera 
meitat del mes de juny tindran 
lloc les eleccions legislatives 
per escollir una nova Assem-
blea Nacional, conegudes col-
loquialment com la “tercera 
volta”.

PARCIALS

La líder ultra guanya  
a la Catalunya Nord

n Marine Le Pen va guanyar la 
segona volta de les eleccions a 
la Catalunya Nord amb un 56% 
dels vots. Un canvi respecte a 
l’any 2017, quan Emmanuel Ma-
cron va ser el candidat més vo-
tat, amb un 52,84%. També es 
va imposar a Còrsega i al nord i 
el sud-est del país.

NIÇA

Apunyalats un  
sacerdot i una monja

n Un sacerdot i una monja van 
ser apunyalats ahir diumen-
ge a l’església de Saint-Pier-
re-d’Arène de la ciutat francesa 
de Niça per part d’un home 
pertorbat al crit de “hem de 
matar Macron”. Tots dos van 
haver de ser atesos pels serveis 
d’emergència.

MÉLENCHON

“Macron, el president 
pitjor elegit”

n El líder de l’esquerra radical 
a França, Jean-Luc Mélenc-
hon, va titllar el guanyador de 
l’elecció presidencial, Emma-
nuel Macron, de ser el presi-
dent de la V República “pitjor 
elegit” pels alts nivells d’abs-
tenció, que van superar el 28 
per cent.

Macron va celebrar la victòria amb els seus seguidors al costat de la Torre Eiffel, als Camps Elisis.

THOMAS COEX / AFP / DPA

Marine Le Pen va reconèixer ràpidament la seua derrota a la segona volta.

EFE/EPA/IAN LANGSDON

Emmanuel Macron
LÍDER DE REPÚBLICA EN MARXA

Marine Le Pen
LÍDER D’AGRUPACIÓ NACIONAL

«Els propers  
anys no seran 
tranquils, però 
seran històrics»

«En aquesta 
derrota electoral 
veig una forma 
d’esperança»

n El president de França, 
Emmanuel Macron, va cele-
brar amb els seus seguidors 
al costat de la Torre Eiffel la 
victòria a la segona volta de 
les eleccions presidencials, 
després de les quals va pro-
metre ser “el president de 
tots” i tenir en compte fins 
i tot la “còlera” que, al seu 
parer, s’amaga darrere del 
vot de la rival, la ultradretana 
Marine Le Pen. De cara al fu-
tur, Macron va indicar que els 
propers anys no seran tran-
quils, però seran històrics”.

n Marine Le Pen va admetre 
ahir a la nit la derrota contra 
Macron a la segona volta de 
les presidencials franceses, 
però va denunciar “mètodes 
deslleials” i va considerar 
que els seus resultats “són 
una victòria en si mateixos”. 
“En aquesta derrota veig una 
forma d’esperança”, va dir. 
No va especificar, tanmateix, 
cap dels “mètodes deslleials” 
a què al·ludia.
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Lunes. 25 de abril de 2022  •  LA RAZÓN36 SOCIEDAD 

Los obispos españoles se re-
únen desde hoy y hasta el vier-
nes en una Asamblea Plenaria 
de puesta a punto, después de 
unos meses convulsos por la 
crisis de los abusos sexuales y el 
giro proactivo adoptado respec-
to a la anterior reunión de no-
viembre del máximo organismo 
colegial que reúne a todos los 
pastores del país. La cúpula del 
Episcopado rendirá cuentas so-
bre la auditoría externa encar-
gada al bufete Cremades&Calvo 
Sotelo, así como sobre el papel 
que adoptarán en la comisión 
encargada por el Gobierno y 
liderada por el Defensor del 
Pueblo, Ángel Gabilondo. 

Todos los obispos han sido 
informados de las líneas gene-
rales de esta hoja de ruta. Sin 
embargo, es ahora cuando po-
drán tomar la palabra para co-
nocer detalles, matizar y «limar 
asperezas», que no para «en-
mendar la plana», exponen 
fuentes episcopales a este dia-
rio. Y no solo porque el plan 
cuente ya hasta con aval del 
Papa, tras la reunión que man-
tuvo con el presidente Juan José 
Omella, el vicepresidente Car-
los Osoro y el secretario general 
Luis Argüello. La hoja de ruta 
antiabusos se aprobó en la Co-
misión Ejecutiva, formada por 
nueve obispos encargados de 
los asuntos ordinarios y de ur-
gencia como este. Además, ya 
tuvo un primer chequeo en la 

proactivo, que confi rma que se 
venía trabajando en este plan 
desde hace tiempo y desvela 
que la auditoría ya estaba sobre 
la mesa antes de que Moncloa 
lanzara su órdago Gabilondo. 

Este mismo prelado admite 
que habrá alguna voz que con-
tinúe minusvalorando la crisis 
de la pederastia. Sin embargo, 
insiste en que el sentimiento 
«inmensamente mayoritario» 
es de respaldo.  En esta misma 
línea, habla de posturas «aisla-
das» las de aquellos que pudie-
ran negarse a abrir los archivos 
para colaborar con el informe 
histórico. «Lamentablemente 
el secretismo era tal con el tema, 
que no vamos a poder encon-
trar muchos registros al respec-
to», lamenta un eclesiástico que 
ya ha peinado la documenta-
ción reservada en su diócesis 
del último siglo. 

En cualquier caso, los obispos 
esperan que esta Plenaria mar-
que un antes y un después, es-
pecialmente ante la opinión 
pública. Con la auditoría en 
marcha, el diálogo abierto con 
las víctimas y defi nidos los lími-
tes de la colaboración con el 
Gobierno, confían en que se 
rebaje la presión mediática para 
poder «marcar el paso» con 
otras cuestiones donde la Igle-
sia busca poner el foco: la crisis 
económica, la secularización y 
aterrizar las reformas del Papa. 

►La Plenaria del Episcopado se reúne 
tras su giro proactivo sobre la pederastia

Cónclave de 
los obispos para 
«limar asperezas» 
del plan antiabusos

Comisión Permanente, donde 
están representados una trein-
tena de mitrados: los «barones» 
regionales y los responsables de 
los departamentos temáticos. 
En ninguno de los dos foros se 
escucharon voces «opositoras», 
aprecia un obispo con silla en 
ambos organismos. 

Hay quien ha vaticinado una 
batalla campal de guante blan-
co en esta Plenaria, un extremo 
que desmienten desde la Con-
ferencia Episcopal a LA RAZÓN. 
Tampoco se esperan resisten-
cias signifi cativas, pero sí expli-
caciones sobre la elección de 
Cremades y las garantías de su 
independencia. Otros obispos 
consultados comentan que sus 
preguntas se centrarán en la 
discreción y urgencia con la que 
se afrontó la cuestión y las com-
petencias asumidas por la Eje-
cutiva para afrontarlo. «Había 
que tomar las riendas de la crisis 
sin más demoras. Llegamos tar-
de, pero no podíamos esperar 
más para actuar», expone otro 
pastor impulsor de este giro 

Iglesia

Los obispos españoles se reúnen desde hoy para analizar la hoja de ruta que incluye la auditoría externa y la comisión Gabilondo

José Beltrán. MADRID

La auditoría cuenta 

con un respaldo 

mayoritario, 

solo con «matices» 

por aclarar

AP

Religión

C
asi todos tenemos al-
guna discapacidad. 
Pero más de cuatro 
millones de personas 

en España la tienen acreditada. 
Habrá un sinnúmero que no han 
podido pasar por la burocracia 
extensa y replicable de los tribu-
nales. Yo acabo de vivir la expe-
riencia y me ha dejado perpleja. 
Sí, me han dado una discapaci-
dad del 38 por ciento por proble-
mas de visión. Pero les cuento 
cómo ha sido y para qué me sirve. 
En los últimos años a mis ojitos, 
miopes magnos desde niña, se ha 
unido el hecho de que un ojo no 
puede seguir el ritmo del otro y 
apenas funciona, se han unido 
también las cataratas, la debili-
dad macular…  En fi n, un desastre 
con el que vivo evitando la noche 
que ciega, acompañada por mis 
amigas para ir al teatro, y escri-
biendo mucho menos que antes. 
Hay otras limitaciones, pero sola-
mente les cuento las que se refi e-
ren a mi trabajo. Pues eso, que 
pensé que quizá me podrían echar 
un cable y me presenté en el Cen-
tro Base correspondiente con to-
dos mis informes médicos. Incluí 
también los traumatológicos por 
meter los pies en aceras rotas que 
no veo. 

Después de muchos meses me 
dieron cita con una doctora que 
no era oftalmóloga. La mujer des-
de el principio se empeñó en ase-
gurarme que me veía de maravilla. 
La di las gracias, porque, aunque 
sabía que no era un piropo, tam-
poco quería enfadarla diciéndole 
que yo a ella no. Después me hizo 
andar por su despachito y sonrien-
te exclamó: caminas estupenda-
mente. Sí, la dije, el problema no 
lo tengo en los pies, lo tengo en los 
ojos. También me pregunto cómo 
viajaba, si en metro o bus. Suelo ir 
en taxi para no perderme, respon-
dí. Pues bien he aquí la ayuda que 
tendré: Un bono transporte reba-
jado. Orientación profesional. Re-
ducción del precio en parques 
temáticos, deportivos y museos. 
Ah, y un pequeño descuento en la 
declaración de la renta. Imaginen 
cómo lo voy a pasar si consigo pa-
gar casa y comida.

¡Ay, los zorros cuidando del ga-
llinero!

 Discapacidad 
y ayudas

Opinión

Paloma Pedrero
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Navarra promulgará una ley para
reconocer como tales a las vícti-
mas de pederastia en la Iglesia ca-
tólica en esta comunidad, esclare-
cer los delitos cometidos por los
miembros de esta institución y
“contribuir a una memoria colec-
tiva, democrática y crítica” sobre
el problema. El borrador de la
norma, al que ha tenido acceso
este diario, contempla la creación
de una “comisión de reconoci-
miento” compuesta por expertos
que valorarán, durante seis años
de trabajo, las solicitudes de las
personas que afirmenhaber sufri-
do abusos por parte del
clero y quieran benefi-
ciarse de la ley. La nor-
ma, pionera en España,
considerará por prime-
ra vez como afectados a
muchas víctimas, ya
que la mayoría de las
que han relatado su ca-
so en los últimos años
no son reconocidas jurí-
dicamente como tales
al haber prescrito el de-
lito. El ámbito de aplica-
ción se limita al territo-
rio navarro.

No es el primer paso
que el Gobierno foral da
en esta cuestión: en
2019 fue la primera ins-
titución pública en en-
cargar una investiga-
ción independiente que
aportara una radiogra-
fía sobre los casos de pe-
derastia en la región,
que en seis meses en-
contró a 31 abusadores
y 58 víctimas. En la crea-
ción del borrador han
colaborado los tres par-
tidos que forman parte
del Gobierno foral
(PSN, Geroa Bai y Pode-
mos), Izquierda-Ezke-
rra (coaliciónde IUyBa-
tzarre) y EH Bildu, aun-
que aún se desconoce quién regis-
trará el documento y cuándo. El
Ejecutivo afirma que Navarra Su-
ma (Unión del Pueblo Navarro,
Ciudadanos y Partido Popular) es-
tá al corriente de esta iniciativa,
pero que aún no se ha pronuncia-
do. “Los partidos están ultimando
cuestiones técnicas y relativas al
nombramiento de los miembros
de la comisión”, precisa un porta-
voz de la Consejería de Políticas
Migratorias y Justicia. De cual-
quier forma, lamayoría de los par-
tidos del Parlamento navarro se
hamostrado a favor de su aproba-
ción, señala esta fuente.

El documento subraya que el
objetivo de esta normativa será
“documentar con el máximo ri-
gor, veracidad y coherencia” cada
caso, “promover un reconoci-
miento institucional y social de
las víctimas, favoreciendo su visi-
bilidad y su satisfacción personal”
y acometer los trabajos de la for-
ma más rápida posible para evi-
tar “trámites formales que alar-

gueno dificulten innecesariamen-
te” el proceso. “La declaración del
afectado implicará el derecho al
reconocimiento público de la con-
dición de víctima. Ese reconoci-
miento público deberá compagi-
narse con el derecho de la vícti-
ma, cuando lo solicite expresa-
mente, a preservar su intimidad”,
añade el texto.

JesúsZudaire se siente agrade-
cido por esta iniciativa, que califi-
ca de “pionera”. Tras años de tera-
pia, denunció en 2019 al sacer-
dote José San Julián Luna, funda-
dor y director del colegio diocesa-
no El Puy en Estella (Navarra),

por abusar de él en los años seten-
ta. No pasó nada: el caso estaba
prescrito y el Arzobispado de
Pamplona, dice, se desentendió.
“Por eso, esta es una ley integral y
muyprogresista, que no nos sana,
pero nos alivia mucho los sufri-
mientos que hemos pasado. Es
muy importante para nosotros
que institucionalmente se nos de-
nomine víctimas de abusos y se
nos incluya en lamemoria históri-
ca, especialmente para los que he-
mos denunciado y la ley no nos
permite seguir adelante, porque
el delito ha prescrito o los victima-
rios han muerto”, explica Zudai-

re, presidente de las Asociaciones
de Víctimas de Pederastia en la
Iglesia Navarra.

“Es un ejemplo del que debe-
rían tomar nota en Madrid”, aña-
de Zudaire, en alusión a las dos
investigaciones que se hanpuesto
enmarcha enEspaña en lo que va
de año, la que liderará el Defen-
sor del Pueblo (aún sin noticias
de cómo se articulará) y la encar-
gada por los obispos al bufete Cre-
mades & Calvo-Sotelo, que la ma-
yoría de las víctimas considera
que no será “imparcial”. La cola-
boración de la Iglesia en ambas
investigaciones será esencial pa-
ra conocer la dimensión del pro-
blema, como en la ley foral.

Por esa razón, el consejero de
PolíticasMigratorias y Justicia de
Navarra, Eduardo Santos, lanzó
un mensaje el 11 de febrero a la
jerarquía eclesial para queno per-
cibiera estas iniciativas como un
ataque: “No es un problema de la
Iglesia católica, sino en la Iglesia
católica. Y, por lo tanto, el diálogo
debe ser fluido y constante”. La
proposición de ley recoge que el

Gobierno foral se ofrece-
rá como puente entre
las víctimas y sus agre-
sores o los representan-
tes de la Iglesia para lle-
var a cabo encuentros,
similares a los de las víc-
timas del terrorismo y
los presos de ETA. “El
objetivo es alcanzar
una justicia restaurati-
va”, dice un portavoz.

Con autonomía
La comisión que valora-
rá las solicitudes de re-
conocimiento “actuará
con autonomía y plena
independencia” para
cumplir sus trabajos
“con objetividad, profe-
sionalidad, integridad,
imparcialidad y confi-
dencialidad”. También
deberá abstenerse de
“intervenir en cual-
quier causa que esté
siendo objeto de investi-
gación penal” y no “po-
drá señalar responsabi-
lidades penales” a los
acusados. Estará forma-
da por cuatro expertos
del ámbito histórico-ju-
rídico y psicológico, dos
representantes de la
Iglesia católica deNava-

rra (designados por el arzobispa-
do de Pamplona y Tudela) y dos
representantes de las asociacio-
nes de víctimas. El presidente se-
rá elegido entre losmiembros por
mayoría simple.No cobrarán suel-
do, aunque los que no pertenez-
can a la Administración tendrán
derecho a dietas.

El equipo se reunirá al menos
una vez cada tresmeses y elabora-
rá un informe anual con los resul-
tados de sus investigaciones: nú-
mero de solicitudes presentadas,
características de los datos reca-
bados y cualquier dato que “ayu-
de a tener un conocimiento ex-
haustivo y real de lo sucedido”.
Además, tras los seis años de tra-
bajo, la comisión publicará un es-
tudio final con todos los resulta-
dos obtenidos.

Navarra reconoce a las víctimas
de abusos en la Iglesia ya prescritos
La norma, la primera de este tipo en España, contempla crear una comisión que
valorará las peticiones de los posibles afectados y elaborará un informe anual

El Gobierno foral fue también
la primera institución pública
en encargar, en 2019, una
investigación para conocer el
problema de la pederastia en
Navarra. Los resultados, reca-
bados y publicados en febrero
por la Universidad Pública de
Navarra (UPNA), cifran el
número en 31 abusadores y
58 víctimas. El documento
recoge abusos sexuales y
violaciones cometidos de 1948
a 1990, que implican al arzo-
bispado de Pamplona y Tude-
la, a una decena de órdenes
religiosas y a otros 17 centros
e instituciones. Las víctimas
tenían entre cinco y 17 años.
En su día, ocho fueron denun-
ciados, pero la única medida

adoptada fue trasladar a los
agresores de centro. Ni el
arzobispado ni las órdenes
involucradas quisieron colabo-
rar en la investigación.

Una de las conclusiones
del informe es que en Nava-
rra “se cumple la teoría ice-
berg” tras haber identificado
a “una pequeña parte de las
víctimas del total existente”.
La investigación en Navarra
no fue un proceso sencillo.
Al menos cuatro de los miem-
bros de la asociación de vícti-
mas afirman que recibieron
cartas amenazantes y anóni-
mas. Por otra parte, el Gobier-
no foral y las asociaciones de
víctimas, de la mano de la
UPNA, organizaron en febre-

ro de 2020 el primer congreso
académico en España sobre
pederastia en la Iglesia. La
jornada, con conferencias de
víctimas y especialistas de
distintas disciplinas —no
acudió ningún miembro de la
Iglesia—, sirvió de base para
un libro financiado por el
departamento de Justicia.

Para solicitar el reconoci-
miento de víctima, los interesa-
dos deberán presentar una
solicitud en la Oficina de Asis-
tencia de las Víctimas del Deli-
to, el organismo autonómico
encargado de atender a las
víctimas de delitos violentos y
sexuales, que cuenta con un
equipo de psicólogas, trabajado-
ras sociales y especialistas del
ámbito jurídico y administrati-
vo. Además, el organismo ha
abierto dos vías de contacto:
el teléfono 848 42 33 76 y el
correo electrónico
ofidel@navarra.es.

Un Gobierno pionero en
la lucha contra la pederastia

Si conoce algún caso que no ha sido de-
nunciado o no figura en esta información,
puede hacérnoslo llegar a través del co-
rreo electrónico abusos@elpais.es.

JULIO NÚÑEZ, Madrid “Es una ley que
no nos sana, pero
nos alivia mucho”,
dice una víctima

Los expertos no
abordarán casos
que se investiguen
por la vía penal

El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, en un colegio en junio de 2021. / VILLAR LÓPEZ (EFE)
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gor, veracidad y coherencia” cada
caso, “promover un reconoci-
miento institucional y social de
las víctimas, favoreciendo su visi-
bilidad y su satisfacción personal”
y acometer los trabajos de la for-
ma más rápida posible para evi-
tar “trámites formales que alar-

gueno dificulten innecesariamen-
te” el proceso. “La declaración del
afectado implicará el derecho al
reconocimiento público de la con-
dición de víctima. Ese reconoci-
miento público deberá compagi-
narse con el derecho de la vícti-
ma, cuando lo solicite expresa-
mente, a preservar su intimidad”,
añade el texto.

JesúsZudaire se siente agrade-
cido por esta iniciativa, que califi-
ca de “pionera”. Tras años de tera-
pia, denunció en 2019 al sacer-
dote José San Julián Luna, funda-
dor y director del colegio diocesa-
no El Puy en Estella (Navarra),

por abusar de él en los años seten-
ta. No pasó nada: el caso estaba
prescrito y el Arzobispado de
Pamplona, dice, se desentendió.
“Por eso, esta es una ley integral y
muyprogresista, que no nos sana,
pero nos alivia mucho los sufri-
mientos que hemos pasado. Es
muy importante para nosotros
que institucionalmente se nos de-
nomine víctimas de abusos y se
nos incluya en lamemoria históri-
ca, especialmente para los que he-
mos denunciado y la ley no nos
permite seguir adelante, porque
el delito ha prescrito o los victima-
rios han muerto”, explica Zudai-

re, presidente de las Asociaciones
de Víctimas de Pederastia en la
Iglesia Navarra.

“Es un ejemplo del que debe-
rían tomar nota en Madrid”, aña-
de Zudaire, en alusión a las dos
investigaciones que se hanpuesto
enmarcha enEspaña en lo que va
de año, la que liderará el Defen-
sor del Pueblo (aún sin noticias
de cómo se articulará) y la encar-
gada por los obispos al bufete Cre-
mades & Calvo-Sotelo, que la ma-
yoría de las víctimas considera
que no será “imparcial”. La cola-
boración de la Iglesia en ambas
investigaciones será esencial pa-
ra conocer la dimensión del pro-
blema, como en la ley foral.

Por esa razón, el consejero de
PolíticasMigratorias y Justicia de
Navarra, Eduardo Santos, lanzó
un mensaje el 11 de febrero a la
jerarquía eclesial para queno per-
cibiera estas iniciativas como un
ataque: “No es un problema de la
Iglesia católica, sino en la Iglesia
católica. Y, por lo tanto, el diálogo
debe ser fluido y constante”. La
proposición de ley recoge que el

Gobierno foral se ofrece-
rá como puente entre
las víctimas y sus agre-
sores o los representan-
tes de la Iglesia para lle-
var a cabo encuentros,
similares a los de las víc-
timas del terrorismo y
los presos de ETA. “El
objetivo es alcanzar
una justicia restaurati-
va”, dice un portavoz.

Con autonomía
La comisión que valora-
rá las solicitudes de re-
conocimiento “actuará
con autonomía y plena
independencia” para
cumplir sus trabajos
“con objetividad, profe-
sionalidad, integridad,
imparcialidad y confi-
dencialidad”. También
deberá abstenerse de
“intervenir en cual-
quier causa que esté
siendo objeto de investi-
gación penal” y no “po-
drá señalar responsabi-
lidades penales” a los
acusados. Estará forma-
da por cuatro expertos
del ámbito histórico-ju-
rídico y psicológico, dos
representantes de la
Iglesia católica deNava-

rra (designados por el arzobispa-
do de Pamplona y Tudela) y dos
representantes de las asociacio-
nes de víctimas. El presidente se-
rá elegido entre losmiembros por
mayoría simple.No cobrarán suel-
do, aunque los que no pertenez-
can a la Administración tendrán
derecho a dietas.

El equipo se reunirá al menos
una vez cada tresmeses y elabora-
rá un informe anual con los resul-
tados de sus investigaciones: nú-
mero de solicitudes presentadas,
características de los datos reca-
bados y cualquier dato que “ayu-
de a tener un conocimiento ex-
haustivo y real de lo sucedido”.
Además, tras los seis años de tra-
bajo, la comisión publicará un es-
tudio final con todos los resulta-
dos obtenidos.

Navarra reconoce a las víctimas
de abusos en la Iglesia ya prescritos
La norma, la primera de este tipo en España, contempla crear una comisión que
valorará las peticiones de los posibles afectados y elaborará un informe anual

El Gobierno foral fue también
la primera institución pública
en encargar, en 2019, una
investigación para conocer el
problema de la pederastia en
Navarra. Los resultados, reca-
bados y publicados en febrero
por la Universidad Pública de
Navarra (UPNA), cifran el
número en 31 abusadores y
58 víctimas. El documento
recoge abusos sexuales y
violaciones cometidos de 1948
a 1990, que implican al arzo-
bispado de Pamplona y Tude-
la, a una decena de órdenes
religiosas y a otros 17 centros
e instituciones. Las víctimas
tenían entre cinco y 17 años.
En su día, ocho fueron denun-
ciados, pero la única medida

adoptada fue trasladar a los
agresores de centro. Ni el
arzobispado ni las órdenes
involucradas quisieron colabo-
rar en la investigación.

Una de las conclusiones
del informe es que en Nava-
rra “se cumple la teoría ice-
berg” tras haber identificado
a “una pequeña parte de las
víctimas del total existente”.
La investigación en Navarra
no fue un proceso sencillo.
Al menos cuatro de los miem-
bros de la asociación de vícti-
mas afirman que recibieron
cartas amenazantes y anóni-
mas. Por otra parte, el Gobier-
no foral y las asociaciones de
víctimas, de la mano de la
UPNA, organizaron en febre-

ro de 2020 el primer congreso
académico en España sobre
pederastia en la Iglesia. La
jornada, con conferencias de
víctimas y especialistas de
distintas disciplinas —no
acudió ningún miembro de la
Iglesia—, sirvió de base para
un libro financiado por el
departamento de Justicia.

Para solicitar el reconoci-
miento de víctima, los interesa-
dos deberán presentar una
solicitud en la Oficina de Asis-
tencia de las Víctimas del Deli-
to, el organismo autonómico
encargado de atender a las
víctimas de delitos violentos y
sexuales, que cuenta con un
equipo de psicólogas, trabajado-
ras sociales y especialistas del
ámbito jurídico y administrati-
vo. Además, el organismo ha
abierto dos vías de contacto:
el teléfono 848 42 33 76 y el
correo electrónico
ofidel@navarra.es.

Un Gobierno pionero en
la lucha contra la pederastia

Si conoce algún caso que no ha sido de-
nunciado o no figura en esta información,
puede hacérnoslo llegar a través del co-
rreo electrónico abusos@elpais.es.

JULIO NÚÑEZ, Madrid “Es una ley que
no nos sana, pero
nos alivia mucho”,
dice una víctima

Los expertos no
abordarán casos
que se investiguen
por la vía penal

El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, en un colegio en junio de 2021. / VILLAR LÓPEZ (EFE)
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