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Pòrtic del Butlletí

A migues i amics, antics diputats del Parlament de Catalunya, us desitjo 
un molt bon any 2019.
Han passat uns quants mesos des del darrer Butlletí, en què us dèiem 

que l’Associació no havia dut a terme gaires activitats, en considerar que la 
situació política a Catalunya no acompanyava a fer-les amb la il·lusió i l’em-
penta que es requeria.

No és que ara comptem amb una situació normalitzada, però el Parlament 
funciona, el Govern governa i els ajuntaments ja preparen els nous  comicis 
municipals, d’una rellevància cabdal per a la nació, com ho són també els del 
Parlament de Catalunya.

No vull deixar d’esmentar la situació dels presos polítics i dels exiliats, 
els quals s’enfronten d’aquí a poques setmanes a un judici mai pensat en 
democràcia. 

Veureu que hem reprès totes les activitats: les sortides a comarques, els 
dinars debat, les reunions mensuals de la Junta i, molt aviat, l’assemblea anual 
de l’Associació.

Us convido, com sempre, a participar-hi i a mantenir les molt bones 
relacions que sempre ens han acompanyat.

Enguany tenim previst reprendre els viatges: al maig visitarem Eslovènia. 
Ja hi ha quaranta inscrits! Hem aconseguit incrementar la participació dels 
associats i serem rebuts pel Parlament Eslovè i els antics diputats, a banda de 
poder conèixer un indret tan bonic i interessant com és aquest país.

L’1 d’abril visitarem la comarca d’Osona. Des d’aquí ja us convido a 
aquesta sortida, molt ben preparada pels diputats de la comarca.

Us anirem informant de totes les activitats, i també dels canvis en el Premi 
Conviure per crear en les escoles i els nens i adolescents la iniciativa per treba-
llar els valors de la tolerància, l’amistat, el debat i, és clar, la convivència.

Tindreu notícies nostres, com sempre!
Rebeu una abraçada ben sincera i els millors desitjos per al 2019.

Núria de Gispert i Català
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Dinar debat 
amb Lluís Torner

E stem vivint un temps dens, espès, fosc. Vull dir que tots plegats, els uns 
i els altres, també els de més enllà, no tenim gaires motius per a l’opti-
misme, poques esperances o cap, anem més aviat amb el cap cot, arrosse-

gant el peus. Per això va ser com una alenada d’aire fresc, en aquest cas potser és 
millor dir una escletxa de llum, la conferència del doctor Lluís Torner, director 
de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), al dinar debat al Parlament. No va 
ser, en absolut, una digressió tècnica; en tot moment ens va parlar en positiu, 
bon comunicador, amè, va posar en relleu la importància del nostre país en el 
camp de la recerca, del nivell assolit que ens situa a un primer nivell en relació 
amb estats amb molta tradició i molts més mitjans, moltíssim més mitjans. Qui 
pot comparar en termes generals Catalunya amb el Regne Unit, o amb qualse-
vol dels estats més avançats? Tot això s’ha fet amb molt pocs mitjans i en un curt 
període de temps, d’ençà l’any 2000. Hem assolit una fita que cal conservar i 
preservar en el futur. També ens va parlar dels avantatges de l’aplicació d’aquests 
descobriments a l’hora de millorar la nostra qualitat de vida, especialment en el 
camp de la salut, de les fonts d’energia neta i de les comunicacions.

Els assistents al dinar col·loqui que va tenir lloc al restaurant del Parlament, 
unes quaranta persones, ens vam reunir el passat dia 2 de març. La nostra presi-
denta, la Sra. Núria de Gispert, va presentar el conferenciant. Doctor en Cièn-
cies Físiques, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, director de 
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l’Institut de Ciències Fotòniques, Premi Nacional de Recerca de l’any 2016, 
també va ser pregoner de les Festes de la Mercè a Barcelona l’any 2014, i, per 
damunt de tot, el va definir com investigador jove, enamorat de la professió, 
amb moltes ganes de treballar.

Seguidament el Sr. Torner va fer la introducció de la seva intervenció, 
traçant-ne les línies generals.

No volia parlar de fotònica en sentit estricte, més aviat volia comunicar 
el que ha passat en el país els darrers quinze anys, del conjunt d’entitats que 
fan recerca puntera mundial, que han assolit el nivell de britànics, alemanys, 
americans, canadencs, etc. En altres paraules, que aquí es fa una recerca com-
parable a la dels millors països del món en aquest aspecte. Tot plegat va co-
mençar l’any 2000, tot s’ha construït en poc temps i amb molt pocs diners. 
Des del punt de vista polític hi ha hagut molt d’acord, hi han col·laborat dife-
rents administracions, la qual cosa ha donat uns resultats extraordinaris. Sem-
bla que en aquests moments les coses han empitjorat pel que fa als controls de 
despeses (Ministeri d’Hisenda), si bé continua sent excel·lent la relació amb 
la corresponent Secretaria d’Estat (en matèria de recerca). A Catalunya, mal-
grat haver-hi hagut governs de diferents colors polítics, tots ells han poten ciat 
aquestes activitats. Pensant en el futur, això ens indica que el nostre Parlament 
ha de tenir una cura especial a protegir tot això, perquè si potenciem el siste-
ma que tenim, en el futur tindrà un impacte important a escala mundial. Te-
nim allò a què aspiràvem, ara cal treure’n molt de profit, i segur que serà així 
si no ho esguerrem, els uns o els altres.

Poder tenir un sistema de recerca a Catalunya ens situa al món com a país. 
Es tracta de ser una referència en recerca com ho són, en altres aspectes, el Bar-
ça o la Sagrada Família.

L’ICFO és un d’aquests centres. Fa fotònica, paraula estranya per als que no 
en som especialistes. Significa «ciència de la llum», abans es denominava òpti-
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ca, però ara s’ha reservat aquesta darrera denominació per a la part de les lents 
òptiques. Amb la llum es pot fer de tot; a part de fer possible la visió, també 
pot servir per a accionar mecanismes, en determinats casos és l’únic mitja per 
a poder manipular materials molt delicats. 

I és especialment interessant en el camp de la salut. En aquest camp és on 
es desplega la nanomedicina, que busca poder diagnosticar algunes malalties 
mitjançant l’observació de les cèl·lules. També permet aplicar teràpies d’alta pre-
cisió per a tractar determinats tipus de càncer. És essencial poder observar com 
es declaren les malalties per a evitar que puguin evolucionar a fases més letals. 
També s’investiga la malaltia d’Alzheimer, i fins ara s’ha aconseguit retardar el 
procés de deteriorament de les cèl·lules nervioses. En alguns tipus de càncer s’es-
tudien les cèl·lules d’una en una quan la malaltia es manifesta, no el conjunt de 
l’òrgan, perquè més que curar òrgans es vol evitar que emmalalteixin impedint 
que comenci el procés. Aquestes actuacions es fan amb llum. Es poden posar 
molts més exemples, també en el camp de les infeccions. En tots els casos, no 
es tracta tant de curar com de veure com comença la malaltia per impedir-ne 
o dificultar-ne el desenvolupament. D’aquesta manera, un cop assolits els ob-
jectius d’aquestes investigacions, els humans podrem viure lliures de malalties 
tot el temps que ens ho permeti la nostra naturalesa biològica, és a dir, la vida 
natural de les cèl·lules sanes, que es fixa entre els cent deu i els cent vint anys. 
Pensem que tot plegat ja estarà a punt en vida dels nostres fills o els nostres nets.

La fotònica també és aplicable en el camp de l’energia. Ens permet un 
millor aprofitament del sol com a font d’energia si perfeccionem les plaques 
solars. Fins ara els materials utilitzats només permeten captar un 18% del seu 
potencial, però s’està estudiant un material que capti més llum i que, a la ve-
gada, no es deteriori.

Una altra aplicació és en el camp de la tecnologia quàntica. Es diu que es-
tem davant d’un nou paradigma, con ho fou l’electrònica en els anys seixanta. 
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Aquesta electrònica convencional pot evolucionar cap a una de nova basada en 
la física quàntica, molt més potent quant a prestacions, velocitat i capacitat, al-
hora que ens permetrà realitzar noves funcions. També possibilitarà unes co-
municacions més segures, amb uns sistemes que dificultaran l’espionatge.

El doctor Torner ens convidà a visitar l’institut que dirigeix, proposta que 
fou acceptada amb molt d’interès per la majoria d’assistents.

En la part final de la seva intervenció, el doctor Torner insistí que cal 
mantenir i potenciar el model assolit. Tots els partits polítics se’n poden sentir 
orgullosos. Tenim molt bons científics a Catalunya perquè som una societat 
oberta que fa que molta gent nouvinguda s’hi trobi molt bé, aquí. Això sí, cal 
que la legislació faci possible que els investigadors que vulguin quedar-s’hi ho 
puguin fer, no podem perdre les seves capacitats perquè a hores d’ara ja estem 
competint amb els millors, i per poder fer-ho ens són imprescindibles. Malgrat 
les dificultats que hi posa el Govern de l’Estat a l’hora de gestionar les entitats 
i malgrat la precarietat del seu finançament, està convençut que si aconseguim 
retenir-los podrem aconseguir que les empreses i el sector privat aportin els 
mitjans necessaris per seguir endavant.

Finalitzada la intervenció del doctor Torner, s’entrà en el torn de preguntes.
Encetà el col·loqui la senyora África Llorente. Com a resident a Castelldefels, 

manifestà que se sent orgullosa de tenir l’Institut a la seva ciutat i que coneix 
persones que hi treballen, nacionals i estrangers, i que estan molt satisfets amb 
la seva tasca. Pregunta com i a qui va convèncer per a crear l’ICFO.

El senyor Torner manifestà que no és mèrit d’ell, que va parlar amb el se-
nyor Andreu Mas-Colell, i aquest ja tenia un programa i un projecte sobre el 
tema. Amb pocs diners —una subvenció de 10.000 euros—, es van visitar els 
principals centres del món i es va començar a treballar sobre la base del que ha-
vien vist. També hi ha hagut un mecenes que ha inspirat i ha sostingut econò-
micament l’Institut, es tracta del senyor Pere Mir i Puig, en tot moment, però 
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molt particularment en els seus inicis. Avui dia hi ha un total de quatre-cents 
científics que hi fan una estada laboral que oscil·la d’entre tres i cinc anys. Hi 
ha vint-i-set treballadors fixos.

Tot seguit, el senyor Josep M. Balcells preguntà com ha quedat afectat el 
treball per la fugida d’empreses produïda pels recents esdeveniments polítics.

El senyor Torner afirmà que de moment no hi ha influït, malgrat que alguns 
estrangers han vist algunes actuacions violentes amb inquietud. Centres de fora 
d’aquí volen fitxar investigadors, però aquests de moment no marxen. Insistí 
en el fet que no volen actituds violentes. També preocupaven les actuacions 
del ministre d’Hisenda d’aleshores, Sr. Montoro, relatives a la intervenció de 
les entitats a partir dels passats dies 20 i 21 de setembre de 2017, i el retorn de 
l’IVA sobre les subvencions amb efectes retroactius.

El senyor Casajuana preguntà per les relacions entre les entitats de recer-
ca i les universitats. El senyor Torner manifestà que encara que jurídicament 
siguin organismes separats, governats per patronats diferents, la col·laboració 
és fluida i volguda, de manera que es pot afirmar que tots plegats formen part 
d’un mateix sistema.

Finalment, el senyor Enric Castellnou, després d’agrair la tasca realitzada, 
preguntà si l’entitat dirigida pel senyor Torner té relació amb el Centre de Biomèdica 
de Barcelona. Aquest li respongué que sí, que en formen part amb altres quaranta 
centres de l’entorn biomèdic, i que tots plegats col·laboren en projectes comuns.

I en el punt exacte de les quatre de la tarda, seguint el costum, la presi-
denta donà per acabat l’acte, no sense abans haver acceptat la invitació del con-
ferenciant de visitar l’ICFO, amb l’assentiment dels assistents. Barcelona, 5 de 
maig de 2017.

Enric Cardús i Llevat
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Federico Rutllant Alsina

Un català a l’origen dels grans observatoris astronòmics de Xile 

A vui dia tota la comunitat astronòmica està satisfeta amb els grans 
observa toris de Xile, pel gran nombre anual de nits disponibles per a 
l’observació i per la qualitat del seeing del cel xilè, que permet obtenir 

uns excel·lents resultats amb telescopis terrestres, resultats que anys enrere hom 
creia que només es podrien assolir amb telescopis situats fora de l’atmosfera.

Qui més, qui menys, gairebé tothom ha sentit a parlar dels observatoris, di-
guem-ne «americans» de Las Campanas i el seu veí Cerro Manqui, amb els dos 
telescopis Magallanes de 6,5 m, el precisament anomenat Observatori Intera-
mericà de Cerro Tololo, amb el telescopi Víctor M. Blanco, de 4 m, i l’adjacent 
observatori de Cerro Pachón, amb el telescopi Gemini Sud, de 8,1 m. Paral-
lelament a aquests, hi ha els observatoris, diguem-ne «europeus», pertanyents a 
l’ESO (European Southern Observatory), de La Silla, amb el telescopi NTT de 
3,5 m, i el de Cerro Paranal, amb els seus 4 esplèndids telescopis VLT, batejats 
amb els noms d’Antu, Kueyen, Melipal i Yepún (Sol, Lluna, Creu del Sud i Ve-
nus en llengua maputxe), de 8,2 m de diàmetre.

Aquestes grans instal·lacions són prou conegudes dels professionals i dels afi-
cionats, però el que potser alguns no saben és que la gènesi del primer d’aquests 
observatoris, l’Observatori Interamericà de Cerro Tololo, també conegut pel seu 
acrònim en anglès CTIO, es deu a un astrònom xilè, però català de naixement, 
que va ser director de l’Observatorio Astronomico Nacional de Xile, el dr. Fe-
derico Rutllant Alsina. Donar a conèixer la seva figura és l’objectiu d’aquest 
article, ja que la brillant personalitat del dr. Rutllant prou bé que s’ho mereix.

La primera notícia de Federico Rutllant la vaig tenir l’any 2006, quan vaig 
veure que el seu nom apareixia en la informació que vaig trobar sobre l’Ob-
servatorio Astronómico Nacional xilè, com al seu director entre 1950 i 1963, 
i aquest nom i cognoms de seguida em van fer sospìtar el seu origen català.

La informació trobada deia que s’havia nacionalitzat xilè l’any 1927, però 
em faltava esbrinar si realment era català de naixement o bé si era fill de pares 
catalans i que ja havia nascut a Xile. Com que això a internet no ho vaig tro-
bar, vaig enviar un correu al Casal Català de Santiago de Xile, demanant si sa-
bien qui era i si me’n podien dir alguna cosa.

Només havien passat dos dies que ja rebia la resposta d’un seu nebot, també 
Federico de nom, que em deia que efectivament el seu oncle i padrí (que per ai-
xò ell també duia el seu nom) havia nascut a Catalunya, el 26 d’abril de 1904, a 
Agullana, poble de l’Alt Empordà situat a ponent de La Jonquera. Afegia que la 
seva casa encara existia a pocs metres de l’església, que eren tres germans i que 
l’únic que ja va néixer a Xile havia estat el seu pare. Em contestava ell perquè el 
seu cosí i fill del dr. Rutllant, Juan Rutllant, en aquells moments no era a San-
tiago, però que quan tornés ja em respondria i me n’enviaria més informació.
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Just quatre dies més tard rebia el segon correu, de Juan Rutllant, amb una 
llis ta cronològica de les dates importants en la vida del seu pare, i també una His-
tòria de la Universitat de Xile. L’endemà vaig rebre un altre correu seu amb una 
foto que li havia demanat el dia abans. Em deia que tres anys abans, el 2003, ha-
vien estat a Girona, però suposo que volia dir al poble de les seves arrels.

Poc després vaig enviar una carta a l’Ajuntament d’Agullana, explicant 
aquest fet i demanant si encara a Agullana hi havia familiars seus, o bé si en 
algun lloc hi havia alguna placa o element commemoratiu del dr. Rutllant, 
però malauradament no n’he tingut cap resposta. Qui sap si potser ja no hi 
queden familiars seus i han perdut del tot la seva memòria, cosa que fora ben 
lamentable.

El tema principal, però, és el de la intervenció del dr. Rutllant en la gènesi 
dels moderns observatoris astronòmics xilens, i la història és aquesta:

Federico Rutllant era professor de matemàtiques i de física, i tres anys des-
prés de nacionalitzar-se xilè, el 1930, ja es va incorporar com a astrònom de secció 
a l’Observatorio Astronómico Nacional, del qual va ser nomenat director el 1950.

L’any 1958, Rutllant va participar a la reunió anual de l’American Astro-
nomical Society, en ocasió de la qual va entrar en contacte amb l’astrònom Ge-
rard P. Kuiper, que aleshores era el director de l’Observatori de Yerkes, a prop 
de Xicago, i amb l’Association of Universities for the Research in Astronomy 
( AURA) i amb les Universitats de Xicago i de Texas.

Durant aquesta visita, Rutllant va explicar a Kuiper les excel·lents condi-
cions del cel de Xile per a l’observació astronòmica i el va invitar a anar a Xile 
a comprovar-ho. Les explicacions de Rutllant per força havien de ser molt per-
suasives, perquè Kuiper va anar a Xile l’any següent i de seguida van endegar 
el procés de col·laboració acadèmica entre la Universitat de Xicago i l’Obser-
vatorio Astronómico Nacional de Xile.

Aquesta col·laboració va anar endavant i la cerca d’un lloc adequat va du-
rar 3 anys. El lloc escollit va ser el Cerro Tololo, al sud del desert d’Atacama, 
situat a 80 km a l’est de la ciutat de La Serena, entre la serralada dels Andes i la 
serralada de la costa. Tanmateix, les oficines del CTIO són a La Serena, a uns 
480 km al nord de Santiago de Xile. Tot això està situat a la Regió IV, de Co-
quimbo. El nom de la muntanya, en llengua aimara, vol dir «arran de l’abisme». 
L’observatori compta amb un terreny de 320 km2, la qual cosa equival aproxi-
madament a un cercle de 10,1 km de radi. 

Les coordenades geogràfiques de Cerro Tololo són: latitud 30º 10’ 10” sud 
i longitud 70º 48’ oest. L’adjacent Cerro Pachón està situat només 50” més al 
sud (uns 1,54 km) i 45” més a l’est (uns 1,20 km), i orgànicament els dos ob-
servatoris funcionen com un de sol.

El clima en aquest lloc és moderat pels corrents d’aire fred que venen del 
SO del Pacífic i pel corrent de Humboldt, que va cap al nord des de l’oceà An-
tàrtic tot seguint la costa de Xile. El cel no hi està afectat per la llum de les 
ciutats i la proximitat del desert fa que sigui molt transparent, perquè les capes 
fredes de l’aire oceànic es mouen sense turbulències cap als Andes.

El projecte de l’observatori es va acabar el 1962 i el 7 de novembre de 1967 
el president de Xile va inaugurar l’observatori amb un primer telescopi d’1,5 m. 
El 1967 es va signar un conveni entre els presidents Eduardo Frei i Lyndon John-
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son, a partir del qual es va construir el telescopi Víctor M. Blanco, batejat amb 
el nom del segon director de l’observatori. Va ser inaugurat el 1976 i durant 
22 anys va ser el telescopi més gran de tot l’hemisferi sud. A més del telescopi 
Blanco i del primer ja esmentat d’1,5 m hi ha altres telescopis d’1,3, 1 i 0,9 m, 
una cambra Curtis-Schmidt, actualment fora de servei.

L’observatori està gestionat per l’AURA, entitat ja esmentada i que és un 
consorci d’universitats nord-americanes i llatinoamericanes, en col·laboració amb 
els National Optical Astronomy Observatories (NOAO) i amb conveni amb la 
National Science Foundation (NSF). El NOAO també opera l’observatori de 
Kitt Peak (Tucson, Arizona, EUA) i gestiona la part nord-americana del pro-
jecte internacional Gemini.

L’Observatori de Cerro Tololo, ja és com una rèplica de l’esmentat obser-
vatori de Kitt Peak i, de fet, el telescopi Blanco és igual que el telescopi Mayall. 
Com a particularitat es pot esmentar que han fet finestres a la seva cúpula per 
refredar més de pressa l’ambient i que els astrònoms no treballen a dintre del 
mateix local per evitar turbulències de l’aire causades per la convecció.

Val a dir que el CTIO no era pas el primer observatori nord-americà a Xile, 
ja que hi ha el precedent de l’observatori de Santa Lucía, posat en marxa per 
la marina nord-americana l’octubre de 1849, observatori que posteriorment va 
ser comprat pel govern xilè i que va donar origen o naixement a l’Observatorio 
Astronómico Nacional.

Altres assoliments de Federico Rutllant durant el seu mandat de 13 anys 
com a director de l’OAN van ser aquests:

— Creació del radioobservatori de Maipú l’any 1959, en col·laboració amb 
la Carnegie Institution. Es tractava d’un sistema d’antenes tipus Karl Jansky i 
va ser el primer radiotelescopi de Sud-amèrica. Va funcionar durant 30 anys, 
fins al 1989, i va fer observacions solars, de púlsars, dels núvols de Magalhães i 
un seguiment de Júpiter durant 2 anys.
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— Creació de l’Estació Astronòmica de Cerro El Roble, que té un astrò-
graf Maksutov idèntic al més gran del món.

— Promoció de la col·laboració científ ica amb diverses institucions 
estrangeres, com l’Acadèmia de Ciències de l’URSS, la Carnegie Institution 
dels EUA i diverses universitats nord-americanes.

— Potser l’actuació més destacada a part de les anteriorment esmentades, 
i en la mateixa línia de l’observatori de Cerro Tololo, va ser la seva intervenció 
en la creació de l’observatori de La Silla, a partir de converses i negociacions amb 
l’ESO (Observatori Europeu del Sud), consorci creat feia poc per la República 
Federal Alemanya, França, Holanda, Bèlgica i Suècia. En efecte: l’ESO, l’any 
1964 es va decidir per emplaçar el seu observatori a La Silla, anomenat així per 
la forma de la muntanya, situat uns 150 km al nord de La Serena.

Per acabar, només resta transcriure una taula biogràf ica del nostre 
personatge, a partir de la informació enviada pel seu fill Juan Rutllant.

Principals fites de la vida de Federico Rutllant Alsina

1904 Neix el 26 d’abril al poble d’Agullana, situat a prop de La Jonquera 
(Alt Empordà).

1912 Viatge de la família Rutllant a Xile ( Joan, Anna i els seus fills 
Federico i Emilio. Miguel ja neix a Xile).

1912-1921 Estudis secundaris al Liceo Lastarria i a l’Instituto Nacional.
1922-1926 Estudis universitaris a l’Instituto Pedagógico de la Universitat de 

Xile. Obté el títol de professor de Matemàtiques i Física.
1924-1927 Ajudant de càtedra de Física del professor Guillermo Ziegler 

(Instituto Pedagógico).
1925 Professor de Física a l’Escuela de Artes y Oficios y Matemáticas de 

l’Escuela Militar. 
Bibliotecari del Círculo de Profesores de Matemáticas y Física que 
presideix el Dr. Ricardo Poenisch.

1926-1943 Professor de Matemàtiques i Física al Liceo Instituto Nacional.
1927 Es nacionalitza xilè. 
1930 S’incorpora a l’Observatorio Astronómico com a astrònom de secció.
1932 Cap de secció a l’Observatori.
1940 i 1942 Viatges d’estudis a la República Argentina.

Professor d’Àlgebra Superior i Trigonometria de l’Escuela de 
Ingeniería (Universitat de Xile, 1940). 

1942 Membre docent de la Facultat de Ciències Físiques i Matemàtiques 
de la Universitat de Xile. Professor de l’Escuela de Ingeniería de les 
càtedres: Àlgebra Superior i Introducció a l’Anàlisi Infinitesimal, Tri-
gonometria Plana i Esfèrica i Geometria Analítica.

1943 Membre docent de la Facultat de Filosofia i Educació de la Universitat 
de Xile. Professor de la càtedra de Cosmografia i Astronomia de 
l’Instituto Pedagógico.
Membre de la Unió Astronòmica Internacional.

1944 Professor de Cosmografia i Astronomia de l’Escuela de Ingeniería. 
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1944-1946 Invitat pel govern de la Gran Bretanya, resideix al Trinity College de 
Cambridge. Astrofísica. Professors: Sir Arthur S. Eddington i el dr. 
H.A. Brück.

1945 Fellow de la Royal Astronomical Society.
1947 Membre permanent de la Comissió de Radiació i Espectroscòpia 

Solars de la Unió Astronòmica Internacional.
1947-1950 Director de l’Escuela de Constructores de la Universitat de Xile en 

rees tructuració.
1950 Nomenat director de l’Observatorio Astronómico Nacional (maig).
1952 Assistència al Congrés de la Unió Astronòmica Internacional, Roma.

Va recórrer durant sis mesos una vintena d’observatoris europeus.
1956 S’inicia la construcció de la nova seu de l’OAN a Cerro Calán.
1958 Assistència al Congrés de la Unió Astronòmica Internacional, Moscou.

Va recórrer observatoris russos, nord-americans i asiàtics.
Membre de l’American Astronomical Society.

1959 Arriba a Xile el dr. Jürgen Stock, per realitzar un estudi de las condi-
ciones de visibilitat astronòmica que prevalen sobre les d’altres països.
Assistència al segon Congrés d’Astrometria, Cincinnati, Ohio, EUA
Assistència al Congrés Interamericà d’Astronomia, La Plata Argentina.

1961 Elegit por tres anys miembre del directori de l’AURA en representación 
de la Universitat de Xile. És l’únic estranger dels 21 membres que 
componen aquest directori (març).

1961 S’acaba d’instal·lar la càmera Baker-Nunn per fotografiar satèl·lits 
artificials, proporcionada per la Força Aèria dels EUA (US $ 250.000).

1963 S’acaba la instal·lació dels principals instruments d’observació a Cerro 
Calán, presenta la renúncia al seu càrrec i s’acull a la jubilació.

1971 Mor a l’edat de 67 anys.

Josep M. Casals i Guiu
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Dinar debat amb el pare 
abat de Montserrat

E l dia 17 de desembre va tenir lloc la darrera reunió de l’any 2018 cor-
responent al cicle de dinars-debat. Al menjador reservat ens vàrem aple-
gar unes seixanta persones per seguir la dissertació del pare Josep Maria 

Soler, abat de Montserrat, que va desenvolupar el tema «Relacions de Pau Ca-
sals i el monestir de Montserrat». No cal dir que la matèria era del màxim in-
terès, tractant-se d’una figura cabdal en el nostre imaginari col·lectiu, un músic 
de primeríssima línia com a intèrpret i compositor; un home profundament 
identificat i compromès al màxim amb el país, que mai va defallir dels seus 
plantejaments en unes circumstàncies històriques extremes. El seu exemple, la 
seva actitud ens pot servir en els moments actuals. També al marge del tema 
concret de la conferència hi havia molt d’interès a conèixer l’opinió del mà-
xim representant d’un dels monestirs que sentim més nostres, que en tot mo-
ment ha estat un símbol de catalanitat. Com veu el moment actual?, què cal 
fer davant els reptes que té plantejats el nostre país? Aquesta segona part es 
va fer per mitjà del col·loqui, en què el pare abat va anar contestant les pregun-
tes formulades pels assistents. 

Va presentar el conferenciant el Sr. Josep Mariné, membre de la Junta Di-
rectiva de l’Associació, que va glossar la figura del pare abat, detallant els trets 
més rellevants de la seva biografia. Nascut l’any 1946 a Santa Eugènia de Ter, 
va viure i estudiar a Sabadell, va estudiar teologia al Seminari dels Clare tians 
de Solsona. Postulà com a monjo l’any 1970, fou ordenat sacerdot el 1981. 
Des de l’any 2000 és abat de Montserrat. Es va llicenciar al Pontifici Ateneu de 

A
SS

OCIA
CIÓ D’ANTICS DIPUTATS

A
L PA

RLAMENT D
E

C
ATALUNYA



DINAR DEBAT

15

Sant Anselm de Roma en teologia sacramentària. És autor de nombrosos arti-
cles i llibres de litúrgia i espiritualitat. 

Tot seguit la nostra presidenta, Sra. Núria de Gispert, va fer referència a 
la tasca realitzada pel pare abat amb relació al monestir. Explica que n’ha po-
tenciat la dimensió cultural, i que ha anat en la línia de fer una Escolania més 
oberta en el sentit que els nois no estiguin tan desconnectats de les seves famí-
lies. I va afegir que ha ampliat el Museu de l’abadia i que ha millorat l’aspecte 
urbanístic del conjunt.

La presidenta parlà del seu pensament amb relació als problemes que avui 
dia té plantejats el cristianisme. Una societat cada cop més secularitzada, però 
que, en canvi, no és així pel que fa a les persones en particular, que continuen 
tenint un desig de creences i de viure en convivència i fraternitat. També es-
mentà la problemàtica de les persones divorciades, el paper de les dones i el fet 
que l’Església no és ni ha de ser una caixa tancada.

Pel que fa al procés d’independència de Catalunya destacà que el pare abat 
va afirmar que apostava per un futur nacional i social ric i ple (Santa Eugènia 
11.09.2015).

Finalment detallà les relacions que va tenir amb el monestir i amb el seu 
abat durant l’etapa en què va exercir el càrrec de presidenta del Parlament.

Tot seguit, va prendre la paraula el pare abat. Després d’agrair la invitació, 
va fer present que li venia molt de gust tractar aquest tema, perquè té en 
la seva persona la doble condició d’abat del monestir i de president de la 
Fundació Pau Casals. El músic és prou conegut de tothom i no necessita 
presentació, per tant cenyirà la seva intervenció al vincle molt intens entre 
el mestre i el monestir.

En aquesta relació hi ha un moment fonamental, el concert celebrat el 12 
de novembre de 1933, presidit pel pare abat Antoni M. Marcet. En tenim un 
bonic reportatge gràfic. Entre altres, es tocaren peces de Beethoven i una sui-
te de Bach. També tocà —«tot transportat», diuen els testimonis— uns frag-
ments de Bach davant la imatge de la Mare de Déu. A partir d’aquell dia les 
relacions es van anar fent cada vegada més intenses. L’historiador Josep M. Fi-
gueras, en la seva biografia del músic, diu que si fins aleshores era el músic qui 
estimava el monestir, a partir del 1933 va ser la Comunitat qui estimà el mes-
tre, i afegeix, «fins a l’actualitat». Aquesta actualitat s’estén al moment present; 
el pare abat manifesta que Montserrat continua tenint un afecte i una admi-
ració particulars, i continua difonent la seva música, els seus valors d’home de 
pau, de solidaritat amb els que passen necessitat i el seu amor a Catalunya dins 
un context de germanor universal.

Aquell concert no va ser el primer contacte. La primera vegada de la qual 
es té constància va ser a l’abril del 1908, acompanyant el compositor alemany 
Julius Röntgen. No hi ha altres referències fins a l’any 1931, quan, amb motiu 
de la romeria del Vendrell, ofrena un Rosari a quatre veus i orgue compost per 
a l’Escolania. A l’octubre del 1932 hi tornà per assajar personalment aquesta 
obra. L’any 1933 hi tornà tres o quatre vegades. També als anys 1934, 1935 i 
1936, poc abans de l’esclat de la guerra.

El número del desembre del 1933 de la Revista Montserratina publica di-
versos articles encomiàstics sobre la relació entre el músic i el monestir. Es me-
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ravella amb el seu Rosari: «penseu que en aquestes notes hi ha tota l’ànima de 
Pau Casals, que prega amb vosaltres, que canta amb vosaltres a la Madona 
de Catalunya», afirma l’articulista.

El pare Ambròs Caralt, en el llibre titulat L’Escolania de Montserrat, escriu 
el 1955 «el qui més ha arribat fins a l’ànima de l’Escolania ha estat el mestre 
Pau Casals, més que cap altre, comprenia el fons espiritual de la música mont-
serratina. Ell ha estat el Mestre de fora que ens ha dirigit més». És cert, enviava 
peces des de l’estranger perquè ja estava exiliat.

El 1939 la vida s’anà reprenent al monestir, un cop superat l’intent de subs-
tituir la Comunitat per membres d’una altra família religiosa, perquè la co-
munitat montserratina, amb el seu abat al capdavant, s’havia mantingut fidel a 
Catalunya. De mica en mica es tornaren a interpretar les obres de Casals, però 
ell, en canvi, ja no hi tornà en vida. El moment més important de la represa 
de la irradiació de Montserrat, i de començar a emprar el català en públic, fou 
en les festes d’entronització de la Santa Imatge el 1947. Aquestes festes també 
van representar l’inici d’una reconciliació entre catalans, que havien lluitat a 
tots dos bàndols.

Diversos monjos de la comunitat mantingueren correspondència amb Pau 
Casals durant el seu exili. El novembre del 1952, els pares Ireneu Segarra i Gre-
gori Estrada anaren a visitar Pau Casals a Prada. També es conserven cartes d’ell, 
entre les quals hi ha les adreçades al pare David Pujol i al pare Ireneu Segarra, 
que van ser directors de l’Escolania, les quals contenen suggeriments per a la 
interpretació de les seves músiques i sobre enregistraments.

Bona part de l’obra religiosa de Pau Casals va ser pensada per a l’Escolania. 
A l’arxiu musical es conserven els originals de: Rosari (1933-1933), O Vos Omnes 
(1932), Salve Montserratina (1933), Ave Maria, dedicada a l’abat Marcet (1933), 
Eucaristia (1934), Cançó a la Verge (Prada, 1942), Tota Pulchra (Prada 1942), 
Recordare Virgo Mater (Prada 1942), Nigra sum i Oració a la Verge de Montserrat 
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(Puerto Rico, 1959). També tenen una vinculació amb l’Escolania el Cor dels 
Patges d’El Pessebre i Els tres Reis (Prada, 1942-1943).

La relació amb el pare abat Aureli M. Escarré també va ser molt intensa. 
Compartien moltes coses: la fe cristiana, l’estimació per la música, la defensa 
dels drets humans, l’ajuda als exiliats, la denúncia de la dictadura franquista, el 
treball per la pau i l’amor a Catalunya, la seva llengua i la seva cultura. Va ser 
memorable la trobada de tots dos a Molig, al Conflent, el juny del 1966, acom-
panyats de Joan Alavedra.

A l’arxiu de Montserrat hi ha altra correspondència de Pau Casals amb di-
versos monjos. En una carta al pare Pau Pizà, de l’any 1961, l’informa de la in-
vitació que ha rebut del president Kennedy per fer un concert a la Casa Blanca. 
En un altre escrit, del 30 de gener de 1962, li explica la seva estada a Israel. El 
conferenciant esmentà el comentari que va fer en aquest escrit de la seva visita a 
Natzaret i l’emoció que va sentir juntament amb la seva esposa quan al lloc de 
l’Anunciació, aquesta va cantar l’Ave Maria del Pessebre. En aquesta mateixa carta 
li explica el concert de la Casa Blanca. Finalment, li parla del Pessebre, diu que el 
seu oratori pren inesperadament un caràcter mundial, interessa a tot arreu. Tam-
bé indica que li agradaria estrenar-la al Vaticà, cosa que finalment va ser impos-
sible, ja que la Secretaria d’Estat va respondre que no podia proposar cap data.

Les cartes del mestre adreçades a monjos de Montserrat s’acaben el desem-
bre del 1966, amb un agraïment per la felicitació amb motiu dels seus noranta 
anys. Però la seva estimació envers Montserrat continuà fins al final, com ho 
testimonia la carta de la seva vídua poc després de la mort del mestre (10 de 
novembre de 1973, ell havia mort el 22 d’octubre).

El 10 de novembre de 1979, les despulles de Pau Casals van ser portades 
a Montserrat camí del Vendrell, on rebria sepultura definitiva. El pare abat 
Cassià M. Just celebrà l’eucaristia de sufragi, a la qual assistiren familiars i 
amics, autoritats de Catalunya i de l’Estat, i representants estrangers.
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El pare abat ens parlà finalment de la Fundació Pau Casals. L’any 1960, el 
mestre va fer un testament hològraf en què llegava a Montserrat la casa amb 
jardí que posseïa al municipi del Vendrell, a la platja de Sant Salvador, junta-
ment amb el seu contingut. El pare abat Aureli M. Escarré, amb la intervenció 
del notari Noguera, li proposà revisar el testament de manera que fos titular 
de l’indicat patrimoni una fundació, la finalitat de la qual seria convertir-lo 
en casa museu, i tenir cura de la seva conservació i organització, a part del fo-
ment de la cultura musical i dels valors que el mestre va defensar. Tot el llarg 
procés que seguí el projecte de patronat està explicat en el capítol 9 del llibre 
d’Agustí Pons El notari Noguera i el llegat de Picasso, Miró i Pau Casals (Barcelona, 
2011). S’establia que hi hagués un patronat presidit per l’abat de Montserrat 
(el que fos en cada moment), amb Marta, l’esposa del mestre, com a vicepre-
sidenta i amb representants de diverses institucions catalanes i del Vendrell, a 
més d’altres persones particulars. Les autoritats espanyoles no van rebre amb 
gaire entusiasme la petició de legalitzar la Fundació, però, malgrat tot, ho van 
fer el 7 de novembre de 1972. Abans de morir, el 22 d’octubre de 1973, Pau 
Casals havia nomenat marmessors l’abat de Montserrat i el notari Noguera. 

La conferència finalitzà amb les darreres paraules de l’abat Cassià en l’ho-
milia de la missa abans esmentada: «Que la figura de Pau Casals i el seu llegat 
sigui per a tot el nostre poble una crida renovada a obrir els nostres cors vers 
unes metes més altes de bellesa, de gratuïtat, de veritat, […] I ens ensenyi a 
ser lluitadors introntollables de la pau, de la justícia i de la llibertat del nostre 
poble, i de reconciliació i de solidaritat sincera amb tots els pobles de la terra».

Seguidament, s’entrà al torn de preguntes. 
Encetà la intervenció l’exdiputada Sra. Glòria Renom, que prengué la 

paraula per tal d’aportar alguna breu informació complementària.
Després d’agrair al pare abat la interessant i exhaustiva conferència, explicà 

que en la seva condició de filla de Gaietà Renom, tenor solista de l’Orfeó Català, 
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intèrpret d’algunes obres de Pau Casals, en especial d’El pessebre, que el seu pare 
va destacar sempre l’espiritualitat i la pau que es va desprendre en l’audició que 
d’aquesta obra es va fer a Montserrat, i sobre la qual el mestre Pau Casals es va 
expressar així des de l’exili: «Amb aquesta audició, El pessebre s’eleva a l’alt lloc 
on anava destinat en crear-se, a Montserrat, esperit i cor de Catalunya».

I segueix: «Composta lluny del nostre país, fou pensant en ell que vaig 
sentir la música. En plena guerra mundial va sortir-ne un cant de pau». 

I, ja per acabar, va llegir uns breus mots de Pau Casals, que expressen el seu 
sentiment d’estima i enyorança de la seva terra: «Allunyat fa tants anys del meu 
estimat país, en el qual penso contínuament, cregueu que és un gran reconfort 
per a mi veure que els meus compatriotes no m’obliden».

Seguidament, el senyor Josep M. Balcells considerà que ens trobem en una 
situació semblant a la del principi de la transició del franquisme a la democrà-
cia, calia elegir entre reforma o ruptura. Llavors es va triar la via de la reforma. 
Preguntà al conferenciant si en aquests moments el país ha de trencar el pac-
te de la transició, és a dir, entrar en un procés de ruptura amb l’Estat, o bé ha 
d’optar per la reforma.

El pare abat manifestà que la seva posició, que ja ha fet pública repetida-
ment, especialment quan va començar la vaga de fam dels presos, és que la si-
tuació actual només té sortida amb diàleg i negociació.

El Sr. Llibert Cuatrecasas manifestà que l’antiga UDC formava part de l’equip 
de democratacristians de l’Estat espanyol que va fer possible el pacte de la transició.

La Sra. Margarita Garrabella indicà que en aquest moment és molt difícil 
el diàleg, per no dir impossible, ja que les posicions de les dues parts són, ara 
per ara, irreconciliables. Demanà més implicació per part de la Comunitat de 
Montserrat en defensa dels interessos dels catalans.

El pare abat manifestà que hi ha gent que opina el contrari. Creu que s’ha 
de defensar tot allò que és fonamental, i que hi ha altres coses que no són tan 
compartides —no tots els membres de la Comunitat pensen igual—, i que és 
molt important preservar que no hi hagi trencaments ni divisió entre ells. Hi 
ha coses que no són renunciables i que al nivell del conjunt de l’Església cal 
tenir present que aquesta és plural.

Diu que l’han renyat cinc vegades per ser massa independentista.
Creu que Catalunya és una nació, i que, per tant, té dret a decidir lliu-

rement el seu futur; però no es manifesta sobre quina opció cal triar (inde-
pendència o integració), i considera que no ho ha de fer públic, és una opció 
personal de cadascú.

Seguidament la Sra. Giomar Amell va fer una esmena a l’Església en ge-
neral. Va dir que no està d’acord amb les «fugides d’estudi». No es pot girar el 
cap davant les infraccions dels drets humans, les mentides i les calúmnies que 
han patit els presos polítics. L’Església, si vol ser fidel a allò que és, ho ha de 
denunciar. Reclama que es defensi la Persona, que es mullin més.

El pare abat digué que si es llegeixen els documents de la Conferència 
Episcopal Catalana es podrà comprovar que són molt diferents dels que cor-
responen a la Conferència Episcopal Española.

El Sr. Esteve Barenys encoratjà els presents a fer més trobades com aquesta 
per tal d’aprofundir en tot allò que ens interessa.

DINAR DEBAT
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El Sr. Ferran Casas considerà que, havent-hi polítics catalans injustament 
empresonats, cal que l’Església es manifesti contra la injustícia. Es preguntà si 
el mateix Pau Casals hi estaria d’acord.

El pare abat creu que no hi estaria d’acord. Indica que la secretaria ha 
contestat la carta adreçada per la Sra. Turull per mitjà de la premsa, en la qual 
demanava protecció.

També indicà que han visitat els presos.
Sobre el mateix tema, el Sr. Jaume Aligué indicà que la Conferència 

Episcopal Español a va criticar que anessin a veure els presos polítics. Al seu 
parer sembla que no ens podrem entendre mai (quan es tracta de nosaltres fins 
i tot és dolent practicar una virtut catalogada al catecisme catòlic com a obra 
de misericòrdia, que no fa cap tipus d’excepció).

El pare abat manifestà que el secretari de la dita Conferència fa poc temps 
que n’és i que creu que no durarà gaire en l’exercici d’aquest càrrec.

Finalment, el Sr. Vicens Capdevila preguntà sobre els actes que se cele-
braran l’any 2025 amb motiu del mil·lenari del monestir.

El pare abat manifestà que, efectivament, l’any 2025 farà mil anys de la 
fundació del monestir i que ha estat de manera pràcticament ininterrompu-
da ocupat per la comunitat benedictina, només hi ha hagut intervals curts de 
desocupació amb motiu de la desamortització del segle xix i la guerra civil 
del segle xx. És un cas de pervivència únic en el cristianisme.

Es preparen per celebrar-ho. Hi haurà actes de tipus cultural i social. Tam-
bé es plantegen renovar alguns edificis del centre del santuari i la manera de 
revitalitzar la vida de la comunitat. Tot plegat encara està en fase de reflexió. 
Volen que la commemoració tingui una gran repercussió a escala internacional.

Seguidament, com és habitual, a les quatre en punt de la tarda finalitza 
l’acte amb l’agraïment de tots els presents.

Enric Cardús i Glòria Renom
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Conferència de la doctora 
Dolors Bramon

La deriva de l’islam des del punt de vista religiós 

E l dia 19 del passat mes de novembre ens vàrem reunir a la Sala de 
Grups del Parlament un bon nombre d’exdiputats i persones convidades 
per escoltar la conferència que anualment organitza l’Associació, aquesta 

vegada amb uns mesos de retard (normalment l’acte es feia abans de l’estiu). Es 
va tractar un tema de màxima actualitat sota el títol de «La deriva de l’islam 
des del punt de vista religiós». Vàrem tenir la sort de comptar amb la docto-
ra Dolors Bramon, una persona especialitzada en aquest àmbit cultural, religió 
i societat, al qual ha dedicat una gran part de la seva activitat com a antropòlo-
ga i científica. Però, tal com va quedar palés en la seva intervenció, la seva ac-
titud sobrepassa tot això perquè, per damunt de tot, és una persona que estima 
profundament aquest món i que té la vocació de fer participar els altres del seu 
entusiasme i la seva estimació per tal de crear en tots plegats un clima de diàleg 
i, sobretot, de comprensió a través del coneixement mutu.

La nostra presidenta, Núria de Gispert, va fer la presentació de la docto-
ra Bramon. 

En primer lloc, va manifestar que potser hauria estat més adequat el ter-
me «reflexió» en comptes de «deriva» a l’hora de posar títol a la conferència, 
per mirar d’introduir una actitud més constructiva. Cal conèixer sense pre-
judicis allò que hi ha a l’entorn de l’islam i d’aquesta manera poder-nos co-
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municar i, finalment, ser més respectuosos amb els musulmans que han vingut 
al nostre país. Cal superar l’actitud massa generalitzada de criticar allò que 
no coneixem. 

Ens indicà que la conferenciant ha escrit molt sobre el tema, i destacà la 
seva obra de l’any 2001, prologada pel doctor Matabosch, Obertura a l’islam, 
aproximació a les persones i a les comunitats islàmiques. 

La doctora Bramon es presentà ella mateixa com una persona de bon 
humor, a qui agrada mirar les coses de la vida des d’aquest prisma, sense 
encotillaments, però que en atenció al lloc, el Parlament, i al tema, Déu, miraria 
de contenir-se. La veritat és que la seva exposició es va desplegar d’una manera 
fluida, sense solemnitats, en tot moment amena i entenedora.

Coneixem poc el tema. Però és fàcil informar-se’n. Com en el cas dels 
anglesos i els americans dels Estats Units, que es diferencien per parlar una 
mateixa llengua (con deia Oscar Wilde), musulmans, jueus i cristians ens 
diferenciem per creure en un mateix déu. És a dir que la divinitat és la mateixa. 
Aquest aspecte principalíssim l’hem ignorat i al llarg de la història ens hem 
dedicat a destacar més les diferències que les afinitats. En el nostre cas, tendim 
erròniament a creure que l’islam és un tot monolític, no tenim en compte que 
és molt divers, que n’hi ha gairebé tanta diversitat com col·lectius o persones 
que el practiquen. «Islam» vol dir «doctrina recollida al llibre», «paraula de Déu 
presa al dictat» (expressió exacta del que va dir), no del que escriuen persones 
inspirades per Ell com és el cas de la Bíblia. A aquest dictat, l’Alcorà, ple de 
frases que conviden els seguidors a pensar, s’enfronten individualment els fidels 
per trobar-hi les seves veritats que han d’incidir en la manera de comportar-se 
i de relacionar-se amb els altres.

Aquesta literalitat del text pot comportar un cert grau de rigidesa que el 
pot allunyar de l’evolució del món. La doctora Bramon va agafar les opinions 
d’una quinzena de pensadors contemporanis per veure cap on van en el sentit 
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de fer compatible en tot moment el text sagrat amb les persones concretes i els 
diferents moments de la història.

Ens parlà en, primer lloc, d’un indi, enginyer de professió, Sayyid Ahmad 
Khan. Segons la seva opinió l’Alcorà és un llibre dictat per Déu, no és un codi 
civil ni un codi polític, sinó que ensenya revelació, determinades doctrines i 
certes regles de moralitat. És un llibre que es dicta dins la primera meitat del 
segle vii. Té perills, la llengua en la qual fou escrit no es parla ara, les llengües 
actuals en són dialectes. Els fidels el saben de memòria però no l’entenen. 
Defensa que més que no pas la lletra estricta cal tenir en compte l’esperit de 
tota l’obra agafada en conjunt, no de paràgrafs aïlladament. Posa com a exemple 
que sovint surt el terme «infidels», que en aquells moments volia dir els que no 
eren monoteistes, per tant no pot ser aplicada ni a jueus ni a cristians. També 
que en aquests aspectes hi ha molta ignorància per part dels dirigents actuals. 
Per posar un exemple, quan Bin Laden parlava de recuperar al-Àndalus, deia 
ben clar el que s’havia de fer amb els no musulmans partint de la base que 
accepten el llegat d’Abraham, passant per tots el profetes de l’Antic Testament 
fins a Jesús; acceptava que cristians, jueus i musulmans creuen en un mateix 
déu, que cal protegir les persones que tenen un sol déu. Tots ells han de ser 
protegits per l’islam. La història recent li dona la raó; cent anys enrere vivien a 
Egipte cristians coptes i hi habitaven en aquells països molts jueus, que no eren 
odiats fins que es va crear l’estat d’Israel.

Sempre s’havia intentat entendre les diferències que tenen les arrels pro-
fundes en el fet que Jesús es va desentendre —va «passar» com es diu ara— de 
la política (doneu al cèsar allò que és del cèsar i a Déu allò que és de Déu). Ma-
homa, en canvi, de profeta es va convertir en cap d’estat. Segons l’autor quan 
es produeixen contradiccions cal mirar l’Alcorà en el seu conjunt, tot sencer. 
El contingut ha de ser inspiració, principi general que cal aplicar al cas con-
cret, no solució a mida.

CONFERÈNCIA
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Seguidament parlà d’un jutge bengalí, Amir Ali. Va aprendre d’adult la 
llengua àrab, per la qual cosa considera que la coneix millor que els que la te-
nien com a llengua nadiua. Aquests cometen molts errors d’interpretació, po-
díem dir-ne, literal. Creu que a l’Alcorà cal buscar-hi uns valors i no pas unes 
regles. També defensa que cada generació ha d’interpretar el text sagrat segons 
les seves circumstàncies i el context de la societat on es troba.

En termes semblants es manifestava el professor pakistanès Fazlur  Rahman, 
traspassat l’any 1988. Creia que per a aplicar el text cal seguir tres fases. En pri-
mer lloc, conèixer el context de l’època en què fou escrit; en segon lloc, tro-
bar el principi moral que hi ha al darrere i, finalment, portar-ho al món actual, 
buscant les paraules actuals.

El tunisià Mohamed Talbi, professor lliure de l’islam, escrivia, partint de 
la seva condició de musulmà, que cal examinar-ne el contingut globalment, 
no únicament amb ulls del moment en què fou escrit. No pot ser que el que va 
dir Déu quedi circumscrit al segle vii. Considerava que no es pot examinar el 
present amb les mesures del passat perquè això constitueix una lectura super-
ficial del text. Va introduir el nou concepte de paraula teàndrica com a indica-
dor que el profeta i els primers compiladors intervingueren en la forma escrita 
d’aquest recull considerat revelació. 

Abdul Karim Soroush, professor a Harvard, diu que a l’hora d’enfrontar-
se al text cal estar atent a les pròpies percepcions. Segons ell, és un dret de tots 
els fidels de l’islam creure en Déu i en l’Alcorà, i tots, en conseqüència, tenen 
un mateix dret a conrear la pròpia comprensió. 

Es pot dir que es tracta d’un moviment intel·lectual que reclama una 
democratització verdadera de l’islam, en contra de la pretensió d’ulemes, 
 aiatol·làs, muftís i altres autoritats religioses de ser els únic intèrprets possibles 
de la paraula divina.

En aquest marc, els egipcis Amin al-Khuli i el seu deixeble Mohamed 
Khalfallah representen dues figures fonamentals del pensament modern i alhora 
són precursors de l’anàlisi literària de l’Alcorà.

L’han analitzat com a obra literària, cosa que és perillosa en el seu país, i 
han hagut d’exiliar-se a Occident. Descriuen l’art del relat en aquesta obra 
i fan tres grups de textos: els històrics, en els quals no cal buscar la moral sinó 
el missatge; els ambigus, parabòlics, susceptibles de controvèrsia (per tant no 
dogmàtics), i els llegendaris; en aquest darrer cas es fa pedagogia per a adaptar-se 
a la mentalitat dels seus oients. Tot plegat és un intent de treure transcendència, 
de fer més humà el text.

El també egipci Nasr Hamid Abu Zayd, exiliat a Holanda per apòstata, té una 
obra titulada El Corán y el futuro del islam. Considera que es  tracta d’un text històric 
i que no ens podem moure de la seva literalitat. El terme «musulmà» designa una 
categoria de creient que no es circumscriu només al seguidors de Mahoma.

Abdu Filali Ansary, marroquí, creador i director d’una revista de molta 
tirada dirigida a intel·lectuals, té difícil competir amb la propaganda oficial de 
l’islam. Descriu unes noves tendències del pensament islàmic que mostren una 
activitat remarcable amb punts de vista sovint molt diferents.

Tots aquests pensadors tenen en comú una visió actual dels rols de les dones, 
més d’acord amb el món d’avui, i de l’ensenyament. No es tracta només d’aprendre 
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l’Alcorà de memòria, volen escoles lliures i reformades. Tots aquests pensadors 
renovadors han estudiat a l’estranger. Tot això ha sofert una involució; l’Aràbia 
Saudita amb els seus imams, ha neutralitzat els possibles efectes d’aquest moviment.

També cal incloure en aquest grup Muhammad Iqbal, que al seu dia fou 
un dels factòtums de la divisió entre musulmans de l’estat indi.

Aquest moviment progressista també va ser aturat per Occident, que sembla 
que prefereix que hi hagi dictadures. 

Entre tots, Orient i Occident fan, que de moment els innovadors no 
puguin contrarestar la força dels reaccionaris. I entretant, l’islam creix, fins i 
tot amb gent d’aquí que segueix modes i costums estrafolaris, pertot hi ha molts 
nous conversos. Tots, els vells i els nous, volen tornar a l’origen, però estan 
plens de contradiccions segons el que diuen i el que fan. La conferenciant està 
d’acord amb el pakistanès Abu Alaa al-Maududi, que diu que amb l’Alcorà 
n’hi ha prou, no accepta que a més a més s’hagi de seguir la tradició, les sures, 
sis-cents seixanta mil episodis de la vida del profeta (exemples vivents, models 
de conducta), molts dels quals avui dia no es poden aplicar.

Aquesta deriva cap enrere es pot apreciar en l’evolució dels Germans 
Musulmans; van començar realitzant una excel·lent tasca social d’ajuda als més 
necessitats, però han donat lloc al naixement de grups radicals, i han deseducat el 
jovent amb la seva propaganda (càstigs corporals propis d’una altra època). Hi ha 
grups que assassinen en nom de Déu, cosa que no lliga gens amb la lletra de l’islam, 
són simplement això, assassins. El xiïta Hezbollah, el Partit de Déu, ha donat 
ramificacions molt dolentes. Hi ha grups terroristes, entre els quals cal esmentar 
Estat Islàmic que, de moment, sembla que s’ha replegat però es molt possible que 
torni amb més força. Tot plegat ens porta a situacions absurdes, extremes, irracionals, 
fins al punt que als conversos de països occidentals se’ls denomina «retornats», 
perquè es considera que originàriament totes les persones eren musulmanes.

CONFERÈNCIA
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CONFERÈNCIA

Acabada l’exposició, més extensa i detallada del que hem pogut resumir 
en la nostra crònica, s’obrí el torn de preguntes.

El Sr. Josep M. Balcells preguntà a la conferenciant quina opinió tenen 
d’ella, la doctora Bramon, els autors i especialistes reconeguts de l’islam.

Amb franquesa, contesta la doctora Bramon que en general en tenen una 
bona opinió. A la universitat ha tingut alumnes musulmans que li estan molt 
agraïts. Hi ha excepcions, com ara un imam de Rotterdam. A una altra senyora 
i a ella, que van presidir el primer Congrés d’Imams de Catalunya, el senyor 
en qüestió ni tan sols les va mirar, amb una actitud clarament discriminatòria 
envers elles pel fet de ser dones. Un home del públic les va escarnir. Explica 
que quan diuen que es pot pegar la dona és veritat, però no tota la veritat: el 
profeta diu que se l’ha de pegar amb un grapat palla. O sigui que en realitat, 
tot junt, vol dir que se li han de fer pessigolles.

De la seva experiència com a estudiosa de l’islam, la doctora Bramon acaba 
dient que no ha tingut problemes.

El Sr. Vicens Capdevila preguntà per la distinció entre xiïtes i sunnites. 
Sembla que aquest tema concret dona per a una altra conferència, tan 

ben documentada com la programada. En resum, els xiïtes són una branca 
minoritària de l’islam, no una secta, que neix per motius polítics, arran de la 
successió de Mahoma. No van tenir poder polític fins al segle xvi a l’Iran. Uns 
i altres no s’han considerat enemics fins que es va declarar la guerra del Golf. 
Amb la intervenció occidental a l’Iraq surten a la llum molts xiïtes.

La Sra. Viladot preguntà què és la jihad.
És una paraula que surt trenta-cinc vegades a l’Alcorà.
En vint-i-cinc ocasions significa «l’esforç» que cal fer per ser cada cop 

millor (combat interior). Autoperfecció.
En deu casos es refereix a l’enfrontament bèl·lic. Cal tenir en compte que 

no es pot lluitar contra un musulmà.
Averrois, al segle xii, defineix com es pot fer la guerra, amb les armes del 

moment però en cap cas es poden fer servir fletxes enverinades. I no es poden 
matar persones velles, ni infants, dones, monjos, eremites, sacerdots, i tampoc es 
poden destruir collites ni edificis. També cal alliberar els captius un cop s’hagi 
acabat la confrontació.

En opinió de la doctora Bramon el diccionari de la RAE defineix 
erròniament el terme «yihad» com a «guerra santa de los musulmanes». 

El Sr. Josep Casals preguntà si pot ser que aquest gran desgavell que s’ha 
produït en l’islam sigui degut al fet que no tenen una autoritat religiosa suprema, 
un equivalent a un sant pare dels catòlics que marqui de manera indiscutible la 
interpretació a seguir.

La conferenciant considera que no. En primer lloc, com hem dit abans, 
cada fidel ha d’interpretar el text lliurement. Segons la seva opinió, els papes 
tampoc garanteixen una línia coherent entre ells. S’han produït canvis de criteri 
importants d’un a un altre.

Finalment, un dels assistents manifesta que havent emigrat del Marroc 
l’any 1993, i essent practicant de la religió musulmana, va tenir la desgràcia de 
perdre un fill, i no el va poder enterrar aquí per falta de cementiris musulmans. 
Va haver de repatriar el cadàver al país d’origen. La doctora Bramon indica que, 
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efectivament, aquest ha estat un gran problema per a les persones que practiquen 
aquesta religió i que fins i tot els conversos naturals de l’estat havien de ser 
«repatriats» a un país musulmà. Sembla que el problema es va solucionant, ja hi 
ha cementiris islàmics a Barcelona.

Nota dels cronistes

Conferència sàvia i didàctica, que no vol dir fàcil de retenir per l’allau de noms 
lligats a corrents interns de l’islam. Tanmateix, voldríem fer-vos partícips de 
les nostres reflexions. Del fil argumental de l’exposició de la doctora Bramon 
es desprèn que la història, l’esdevenir de la humanitat, és com una mena de 
contradicció entre allò que hauria de ser, l’ètica, a l’abast de tots, compartida 
per tots (tots sabem allò que està bé i allò que no), i allò que és la trista i crua 
realitat, el que passa realment, el domini dels poderosos sobre els dèbils, de 
l’interès particular sobre el col·lectiu. Aquesta contradicció sembla en realitat 
una maledicció, un fat del qual no podem escapar, en tot temps i en tot lloc 
s’ha produït i interfereix fins i tot en l’hermenèutica dels textos sagrats de totes 
les religions. Tampoc els cristians podem presumir de res.

Atès que al llarg de la conferència s’han anat esmentant moltes dades i molts 
noms propis, ens ha semblat oportú donar la referència de l’estudi molt ampli 
i rigorós del món de l’islam escrit per la doctora Bramon, que inclou una part 
del contingut de la seva conferència: L’islam avui. Alguns aspectes controvertits. 
Fragmenta Editorial, 2016.

Enric Cardús i Josep M. Balcells
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Visita a la Garrotxa

E l divendres 5 d’octubre es va aixecar amb un temps excepcional i el sol 
ben aviat il·luminà els carrers de la ciutat. Va fer un dia esplèndid que col-
laborà a fer que la jornada fos tot un èxit. Una jornada viscuda entre vells 

coneguts, amb qui havíem compartit responsabilitats parlamentàries i a qui, en 
molt casos, feia temps que no vèiem. 

Precisament aquest era el dia que l’Associació d’Antics Diputats havia triat per 
visitar la comarca de la Garrotxa. Una visita que havia estat posposada l’any passat per 
la situació política del país, de la qual, com a exdiputats, no podíem desentendre’ns. 

El programa preparat amb gran eficiència per l’Arcadi Calzada, en 
col·laboració amb en Pere Macies, era molt intens i interessant i el vàrem anar 
complint raonablement bé. 

Del parc de la Ciutadella va sortir l’autocar puntualment a les vuit del matí. 
Es va haver de matinar, uns més que altres, segons la llunyania de la llar, però la 
visita s’ho mereixia. A l’altura de Vic vàrem fer una parada per recollir els com-
panys procedents de l’àrea i, puntualment a les deu del matí, arribàvem a Olot. 
Davant de l’Ajuntament ens esperaven els diputats que havien arribat pels seus 
propis mitjans, ben acompanyats per l’alcalde, en Josep M. Corominas. 

Després d’unes caloroses salutacions i moltes abraçades, vàrem entrar a l’Ajun-
tament. Aquí l’alcalde ens donà la benvinguda i ens explicà la història de la ciutat 
i el seu entorn, després prengué la paraula la nostra presidenta, Núria de Gispert, 
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per agrair-li les atencions rebudes, i finalment l’Arcadi, el nostre amfitrió, ens 
anticipà l’interessant programa que anàvem a fer. Les seves paraules expressaven 
tant entusiasme que ens semblà que ja l’estàvem recorrent.

Tot seguit ens vàrem adreçar al Museu de la Garrotxa que s’articula al vol-
tant d’un gran pati central d’un edifici molt auster i de grans dimensions, exemple 
de l’arquitectura racional del segle xvii. Va ser projectat com a un hospici, però 
mai no va exercir aquesta funció. Des del 1924 és museu especialitzat en pintura 
catalana, però l’eix central és l’Escola Paisatgista d’Olot, impulsada pels germans 
Vayreda i Josep Berga i Boix. A l’exposició permanent vàrem poder veure pintures 
de Ramon Martí Alsina, Enric Ferau, Xavier Nogués, Leonci Quera i Ramon 
Amadeu. I escultures de Josep Clarà i Miquel Blay. I tots vàrem meravellar-nos 
davant La càrrega, i els cartells modernistes de «Cigarrillos París», de Ramon Casas. 

Després d’omplir-nos els ulls amb l’obra de grans artistes vàrem visitar una 
meravella de la natura, la fageda d’en Jordà. Un gran bosc de faigs que s’estén per 
damunt d’una colada de lava del volcà Croscat, com ens van explicar els guies 
que ens acompanyaven. 

Còmodament asseguts dalt de tres magnífics carruatges, tirats per cavalls 
perxerons que ens transportaren a èpoques passades, vàrem recórrer aquest lloc 
excepcional que, amb la seva bellesa, inspirà molts artistes i poetes. És un bosc 
espectacular per l’altitud en què es troba —uns cinc-cents metres—, unes con-
dicions d’humitat que el fan únic en un terreny planer, amb uns suaus turons, 
unes protuberàncies molt característiques, formades en els corrents de lava quan 
es refreda i que s’anomenen «tossols». 

Els arbres lluïen les fulles d’un verd exuberant que no anunciava la tardor que 
s’aproximava i el sol intentava obrir-se pas entre tanta frondositat. El verd intens 
es barrejava amb el vermellós del terra i li donava una atmosfera única de colors. 

Passejar per aquesta terra volcànica i l’espessa boscúria que l’omple és sem-
pre, a qualsevol estació de l’any, un gran plaer. 

ACTIVITATS 
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Acabada la passejada, ens vàrem dirigir a Santa Pau, vila medieval amb carrers 
estrets i cases adossades a les muralles i la plaça Major, porticada i presidida per l’es-
glésia de Santa Maria, amb un imponent campanar. Allí, sota les voltes dels porxos 
de la plaça, un marc incomparable quasi superat pel magnífic àpat que ens havien 
preparat, vàrem dinar. Evidentment, en el menú hi havia els fesols de Santa Pau, i 
vàrem poder comprovar de primera mà que la fama era ben merescuda.

Feliços i satisfets, vàrem continuar la visita, en aquest cas amb trenet-carrilet, 
que em recordà les antigues «jardineres» de Barcelona, fins a la zona de grederes 
del volcà Croscat. Una àrea restaurada per a aturar l’erosió i minimitzar l’impacte 
paisatgístic que l’explotació de greda li provocà. La restauració va merèixer el 
premi FAD el 1995. Les extraccions de greda van obrir un gran tall al volcà i ha 
quedat obert per un dels seus costats. La mobilització popular va fer que, el 1982, el 
Parlament aprovés la creació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Al llarg del passeig es travessen camps de cultiu, es divisen alguna masia i els 
volcans Martinyà i Pomareda, fins arribar a les grederes, que es presenten amb diverses 
tonalitats vermelloses i ataronjades que destaquen entre el verd de la vegetació. 

El Croscat és el volcà més jove de l’àrea i va tenir dues erupcions; la més 
important, fa uns disset mil anys, i la més recent, fa uns onze mil anys. 

Amb aquesta visita acabava el nostre dia a la Garrotxa. De retorn al pàrquing 
vàrem agafar l’autocar i enfilàrem el camí de tornada, joiosos i feliços pel dia trans-
corregut entre vells companys. 

Va quedar pendent, però compromesa per a ben aviat, la visita a les instal·lacions 
de La Fageda, la societat cooperativa del sector alimentari que té per finalitat la 
integració social de persones amb trastorns mentals. El programa del dia era molt 
dens i aquesta empresa requereix una visita amb profunditat per conèixer no solament 
les instal·lacions i la producció, sinó també el projecte social que porten a terme. 

Carme Servitje i Mauri

ACTIVITATS 
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Antics parlamentaris 
a la Garrotxa 

U n desafortunat accident de bicicleta em va fer perdre la memò-
ria recent i l’equilibri, he estat molts mesos fora de combat. Finalment 
m’he normalitzat. 

Pretenc fer una breu crònica de la visita d’un grup d’exdiputats de 
l’Associació, sobre la seva estada a la Garrotxa. Deixant a banda la protocol·lària 
visita institucional a l’ajuntament d’Olot i el consegüent canvi d’impressions, 
eren tres els objectius previstos:

1) Conèixer la realitat excepcional de l’art anant al Museu. 
2) Contagiar-se de la grandesa del paisatge visitant la fageda d’en Jordà
3) Trepitjar el conjunt medieval de Santa Pau.

En el museu, cal destacar l’escola del paisatge creada per Vayreda, Berga i 
alguns seguidors. Tenen molt d’interès les escultures de Blay i de Clarà que són 
realment importants, però, per damunt de tot, hem de destacar una obra pictò-
rica excepcional, que va venir a Olot desterrada en el seu moment. Em refereixo 
a La càrrega, de Ramon Casas. Una obra mestra. La seva gran dimensió et fan 
presoner d’un art extraordinari que esdevé una denúncia que, malauradament, 
és totalment actual. Només aquesta obra ja justifica la visita al Museu, és pro-
bablement una de les obres més importants de l’art català. Popularment, mol-
ta gent l’equipara a Las Meninas o al Guernica. La càrrega emociona, commou, 
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inquieta i esdevé sublim. Tots els diputats varen quedar presoners del Museu. 
Una passejada per l’art que deixa petja.

L’altre moment especial va ser la passejada amb carro per la fageda d’en 
Jordà. Cal destacar la singularitat del fet que el faig es trobi a menys de cinc-
cents metres d’alçada, normalment les fagedes comencen a créixer a una alçada 
superior. Això la fa única; invita a fer una passejada immemorable que permet 

ACTIVITATS 
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ACTIVITATS 

gaudir plenament d’aquest paisatge màgic que va immortalitzar Joan Maragall 
i que ha inspirat tants artistes.

Saps on és la fageda d’en Jordà?
Si vas pels vols d’Olot, amunt del pla,
trobaràs un indret verd i profond
com mai cap més n’hagis trobat al món:
un verd com d’aigua endins, profond i clar;
el verd de la fageda d’en Jordà.
El caminant, quan entra en aquest lloc,
comença a caminar-hi a poc a poc;
compta els seus passos en la gran quietud:
s’atura, i no sent res, i està perdut.
Li agafa un dolç oblit de tot lo món
en el silenci d’aquell lloc profond,
i no pensa en sortir, o hi pensa en va:
és pres de la fageda d’en Jordà,
presoner del silenci i la verdor.
Oh companyia! Oh deslliurant presó!

I per acabar la jornada, visita al conjunt medieval de Santa Pau. 
Naturalment, no podien fallar les mongetes amb botifarra de perol. Un dia ple 
d’art, paisatge i història. Una jornada per no oblidar.

Arcadi Calzada i Salavedra
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El doctor Francesc 
Ribas Soberano

F a uns cinquanta anys, des de Taradell, la meva família i jo vam decidir fer 
una excursió al poble de Sant Quirze Safaja per veure què quedava del 
sanatori que el doctor Ribas Soberano havia posat en funcionament per 

tal de guarir tota classe de malalts de tuberculosi en els anys trenta. No  devia 
ser fàcil per a ell, car una obra de l’envergadura del Sanatori de Puig d’Ole-
na requeria molts coneixements tècnics i mèdics, temps i una ferma voluntat. 

En el moment de l’excursió, el sanatori servia de refugi a grups de nenes 
cuidades per unes monges dominiques, inaccessible a visitants curiosos. Em 
van impactar l’edifici i el lloc on estava ubicat, una muntanya de 823 metres 
d’altitud del terme municipal de Sant Quirze, a la comarca del Moianès. No us 
explicaré gran cosa més de l’excursió. 

Uns anys més tard, gràcies al meu amic Francesc Ribas Vicens, net del 
doctor Ribas, vaig conèixer la publicació d’un llibre que havia escrit el seu 
cosí Ignasi Fortuny i Ribas, el títol del qual és De la Catalunya Nord a la Ca-
talunya Sud. Història d’una família transfronterera.* També es va fer al Parlament 
una exposició retrospectiva dedicada als diputats de la República. Una de les 
primeres fotografies projectades a l’exposició que vaig veure va ser la del doc-
tor Ribas, seguida de la del doctor Humbert Torres i Barberà i de la del meu 
pare, Francesc Viadiu i Vendrell.

Un gran nombre de vivències i records em va colpir d’emoció. En aquell 
mateix moment vaig pensar a tornar a fer l’excursió al puig d’Olena per veu-
re què se n’havia fet d’aquell magnífic sanatori. L’edifici, imponent!, segueix 
dempeus, un xic més deteriorat, però vigilant. Encara hi ha religioses cuidant 
jovent, les quals molt amablement ens van mostrar tot allò que quedava del 
sanatori. Darrere de murals i dibuixos que alguns joves havien deixat com a 
record del seu pas per allà, s’albirava una decoració sòbria amb un cert aire 
d’art-déco. Passadissos amples, sostres alts, l’atmosfera del seu curt però glori-
ós passat sobtava i corprenia. Diferents viatges per Europa van portar l’il·lustre 
doctor a fer un estudi acurat dels sanatoris i de les diverses metodologies que 
empraven per evitar el possible contagi de la malaltia (no oblidem que la tu-
berculosi era molt contagiosa i que el seu tractament encara es basava en el 
descans, la bona alimentació i els banys de sol). Vaig poder veure alguna de les 
seves instal·lacions sanitàries, els conductes que menaven la roba infectada fins 
als safareigs amb desinfectant, les terrasses per prendre-hi el sol, les cuines ja 
modernitzades, els grans finestrals que permetien l’entrada de llum del tan pre-
uat astre. Una de les estances era el consultori mèdic, amb tota classe d’aparells 
de l’època, dignes d’un museu, que les religioses han conservat amb gran cura.

* Ignasi Fortuny i Ribas. De la Catalunya Nord a la Catalunya Sud. Història d’una família trans-
fronterera. Pagès Editors. 2015.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Muntanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Quirze_Safaja
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moian%25C3%25A8s
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Em va sorprendre el fet que la preponderància del lloc, molt merescu-
da, se l’endugués en Màrius Torres, la poesia del qual distingeixo per damunt 
d’altres poetes. Pacient del doctor Ribas i fill del doctor Torres, va morir l’any 
1942 al Mas Blanc. Cal dir que és un dels poetes que admiro més, perquè se’m 
fa palès que cada paraula, encara que la pensi amb la clepsa, li surt del cor. Els 
seus familiars van haver d’emigrar, perseguits pel feixisme, com els meus i els 
del doctor Ribas, en un moment en què en Màrius estava massa malalt per vi-
atjar. En preguntar a la directora del centre per què no hi havia més presència 
del doctor Ribas, aquesta em va mostrar una placa de marbre amb el nom de 
l’il·lustre metge. Vaig insistir en els motius pels quals hi havia tan poques refe-
rències al nom del doctor i a la seva volença per salvar vides. La directora em 
va dir que el recinte depenia del bisbat de Vic i que ella no ho sabia.

Com que soc tafanera, vaig aprofitar per anar a preguntar a l’Ajuntament 
de Sant Quirze si el doctor Ribas era recordat en algun lloc del poble o del sa-
natori. No el coneixien. Més endavant els vaig portar un exemplar del llibre de 
l’Ignasi Fortuny. No n’he tingut notícies. Vaig escriure al bisbe de Vic i també 
li vaig lliurar un llibre. Tampoc en sé res.

La meva actuació ha pretès motivar els actuals propietaris o l’Ajuntament 
per tal que reconeguin l’audàcia d’un home bo al servei d’un gran nombre de 
pacients (ciutadans), a molts dels quals va salvar la vida, i al mateix temps ho-
norar la seva tasca fent visible qui era i com va portar a terme aquest colossal 
projecte sanitari i arquitectònic.

El butlletí del Parlament em dona l’oportunitat de reivindicar l’humanis-
me d’un gran metge que va ser represaliat pel franquisme, a qui, encara avui, 
no s’han atorgat els honors que li corresponen.

Maria Rosa Viadiu i Bellavista
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Algunes de les meves 
vivències al Parlament
Del 1987 al 1995

Q uan vaig accedir al Parlament de Catalunya com a diputada, era 
també alcaldessa de Parets del Vallès (1979-1990). Tenia trenta-cinc anys, 
però havia accedit a l’alcaldia del meu poble només amb vint-i-sis, amb 

molta il·lusió, amb moltes idees, amb molts projectes i engrescada per treballar 
per al poble sense estalviar cap esforç. Als que vàrem viure aquells moments el 
cap ens bullia, perquè veníem d’on veníem i perquè tot estava per fer. M’havia 
llicenciat en ciències químiques per la Universitat de Barcelona i posteriorment 
ho vaig fer en dret i en farmàcia.

Els primers anys de la recuperació de la democràcia després de la mort del 
dictador varen ser uns anys de transformacions i canvis que ens varen il·lusionar 
molt a tots. Sempre he admirat la figura del president Lluís Companys, per diver-
ses raons que no venen al cas, tot i que reconec algunes de les seves equivocaci-
ons, i formar part del Parlament del qual ell havia estat president em va impres-
sionar molt. Vaig viure molt intensament el fet d’estar al Parlament de Catalunya 
després de tants anys de repressió. Va ser una gran experiència, un gran honor. 

Vaig formar part de les llistes socialistes. Llavors a nosaltres ens tocava la 
tasca d’oposició, a la qual ens vàrem dedicar amb afany, però sense gaires bons 
resultats per l’hegemonia de Convergència i Unió. Tot i això, el que es pot des-
tacar d’aquelles legislatures era la bona relació amb tots els diputats i diputades 
dels diferents grups. Per damunt de tot, hi havia molta cordialitat.

Recordo també la bona relació personal que teníem amb els consellers de 
la Generalitat. Tot i les discrepàncies, s’evitava el to agre, les desqualificacions i, 
sobretot, les faltes al respecte personal. Avui, al Parlament hi veiem algun espectacle 
poc edificant, però esperem que tot això millori, perquè, si no, tots hi perdrem.

Voldria destacar també l’espectacular professionalitat del personal al servei 
del Parlament, del qual guardo un record magnífic. En això, el Parlament era 
i és modèlic.

Mentre era diputada del Parlament, varen néixer els meus dos fills bessons 
i vaig deixar l’alcaldia de Parets, entre altres coses perquè creia i crec que no és 
bo per a ningú acumular càrrecs. Estimo que és més encertat distribuir, com 
també crec que els càrrecs han de ser temporals. Per això penso que s’haurien 
d’establir terminis. També considero fonamental, per no caure en indignitats, 
que els diputats tinguin una professió al marge de la dedicació temporal a la po-
lítica i que, un cop passada aquesta temporalitat, un s’ha de poder guanyar la vi-
da amb allò que sap fer i no dependre dels interessos polítics d’una organització. 

Avui, quan ja han passat més de vint anys des que vaig deixar de ser diputada 
al Parlament de Catalunya, continuo encara en la política local, perquè crec que 
en democràcia la política és la millor eina per transformar i millorar la societat.
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Recordo moltes anècdotes i moltes estones de treball, sobretot a les comis-
sions, així com la poca presència de dones diputades. La fotògrafa Colita venia 
al Parlament a cada canvi de legislatura per fer-nos fotografies i deixar cons-
tància gràfica dels canvis en la institució, però, en especial, recordo que sempre 
volia fer algunes fotografies només a les diputades, un element gràfic que amb 
el pas del temps podrà ser objecte d’estudi.

Recordo també un dels moments més tristos viscuts com a diputada: els 
importants incendis que hi va haver a Catalunya al juliol del 1994, en què va-
ren morir cinc persones i hi va haver uns 6.500 desplaçats. Jo era presidenta 
de la Comissió de Política Territorial, i amb Pasqual Maragall, que llavors era 
alcalde de Barcelona i diputat, vàrem visitar la Catalunya central, en especial 
el Berguedà, durant tot un dia. Em va impactar molt que en la nostra ruta và-
rem parar en una masia i va resultar que era una de les cases on hi havia hagut 
un mort. Nosaltres vàrem quedar impactats i les persones de la masia també 
quan varen veure en Pasqual Maragall, però ell mai va voler ni tan sols una 
fotografia d’aquella trobada dolorosa per a tots.

Durant el pas pel Parlament em vaig dedicar a assumptes de política terri-
torial i a pressupostos, i també vaig formar part de la Comissió de Control de 
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Vaig fer bones amistats amb gent 
de totes les formacions polítiques. Després he col·laborat amb l’Associa ció d’An-
tics Diputats, una associació que fa una bona feina per mantenir el lligam entre 
exdiputats i continuar donant, en la mesura del possible, prestigi a la institució. 

Desitjo sempre el millor al Parlament com a institució, pel bon futur de 
Catalunya, ja que és una institució fonamental. I lamento profundament la si-
tuació que vivim actualment, amb alguns diputats i l’expresidenta, junt amb 
altres persones, a la presó.

Rosa Martí i Conill

VIVÈNCIES



Notícies de l’Associació
Properes activitats 

Tenim preparades les activitats següents per a l’any 2019:
— Dinar debat. És farà el 22 de febrer després de l’assemblea general. El ponent serà el 

Dr. Manel Esteller. 
Altres convidats previstos: A. Costas i  A. Plasencia.
— Visita a Terrassa. Proposta de l’exdiputat Josep Casajuana feta en la darrera assem-

blea. La Junta proposa que es faci entre l’1 i el 15 de març. Esteve Tomàs contactarà amb 
Josep Casajuana perquè la programi, junt amb els altres antics diputats. 

— Visita a Osona l’1 d’abril. Responsable: Jaume Aligué, que informa que Enric Castellnou 
ja la té programada des de l’any passat. És una de les activitats que vam haver d’anul·lar. 

— Viatge institucional del 13 al 18 de maig a Eslovènia. 
— Visita a la Segarra per a la propera tardor, durant el mes d’octubre. Jaume Aligué con-

tactarà amb Francesc Xavier Marimon perquè facin la proposta de programa d’acord amb 
els exdiputats de la comarca. 

— Visita a Barcelona: mercat de Sant Antoni i dinar a la Fàbrica Moritz. Queda posposa-
da per a la tardor. Responsable: Carme Servitje.

Nous associats
I. Sr. Jordi Cañas Pérez
Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver
Il·lma. Sra. Montserrat Candini i Puig
I. Sr. Eduardo Reyes i Pino
Il·lm. Sr. David Rodríguez i González
I. Sr. Fabian Mohedano Morales
Excm. Sr. Jordi Miquel Sendra Vellvè

Defuncions
09.06.2017: I. Sr. Salvador Sunyer i Aimeric, diputat de la I Legislatura pel GP Socialista i 

alcalde de Salt (1983-1991)
25.04.2018: Hble. Sr. Agustí Maria Bassols i Parés, diputat de la II i III legislatures pel Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió.
27.04.2018: I. Sr. Miquel Àngel Marimon i Fort, diputat de la II i III legislatures pel Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió.
29.09.2018: Hble. Sr. Macià Alavedra i Moner, diputat de la I, II, III, IV i V legislatures pel 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
23.12.2018: I. Sr. Domènec Sesmilo i Rius, diputat de la II, III, IV, V i VI legislatures pel Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió.
28.12.2018: I. Sr. Raimon Escudé i Pladellorens, diputat de la I, II, III, IV i V legislatures pel 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
15.01.2019: Excm. Sr. Eduardo Martín Toval, diputat de la I Legislatura pel Grup Parlamen-

tari Socialista.
22.01.2019: I. Sr. Joan Besa i Esteve, diputat de la I Legislatura pel Grup Parlamentari de 

Centristes.
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Sol·licitud d’inscripció

Sol·licito ser admès/admesa com a membre de l’Associació d’Antics Diputats al Parlament 
de Catalunya, per la qual cosa facilito la meva identificació i les dades bancàries per a la 
domiciliació de la quota anual.

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COGNOMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADREÇA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POBLACIÓ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODI POSTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TELÈFON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliació bancària de la quota anual

NÚM. IBAN 

                         

. . . . . . . . . . . . . ,  . . . . d . . . . . . . . . . . . de 20 . . .

Signatura

SR./SRA. DIRECTOR/A DE L’ENTITAT FINANCERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OFICINA NÚM.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  POBLACIÓ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NÚM. IBAN                          

Us demano que satisfeu els rebuts que presentarà anualment l’Associació d’Antics Diputats 
al Parlament de Catalunya, carregant-los al compte indicat.

Atentament,

Signatura

. . . . . . . . . . . . . ,  . . . . d . . . . . . . . . . . . de 20 . . .

 

Trameteu aquesta butlleta a l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya.  
Palau del Parlament. Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 Barcelona 
aad@parlament.cat

NOTA: D’acord amb l’autorització donada per l’Assemblea General tinguda el 18 de febrer de 2005, la Junta va acordar 
modificar la quota anual de l’Associació, que, a partir del 2006, és de 25 euros.
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