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Data

Titular/Mitjà

24/11/13

ESCARRÉ

24/11/13

L'ABAT ESCARRÉ A 'LE MONDE'

23/11/13

SOTA TÀLEM

22/11/13

CULLA: 'EL COMPROMÍS DE MONTSERRAT AMB LA LLIBERTAT NO ERA UNA DÈRIA D'ESCARRÉ
TARRAGONA

22/11/13

ABAT DE MONTSERRAT: 'ENTRE ELS DRETS HUMANS HI HA ESCOLLIR EL NOSTRE FUTUR'
TARRAGONA

21/11/13

HOMS AFIRMA QUE ACTITUDES DEL GOBIERNO EVOCAN AL FRANQUISMO

21/11/13

RECORDANT ESCARRÉ

21/11/13

AHIR COM 'AVUI', PER TONI CRUANYES

17/11/13

PER RICARDO MIR DE FRANCIA

17/11/13

L'ARBOÇ RECORDA ELS 50 ANYS DE LES PARAULES D'ESCARRÉ CONTRA FRANCO

14/11/13

LA ENTREVISTA A ESCARRÉ

14/11/13

Premsa i dictadura: l'abat Escarré a 'Le Monde'.

10/11/13

L'ABAT ESCARRÉ VA DIR PROU

09/11/13

50 ANYS DE LES DECLARACIONS DE L'ABAT ESCARRÉ

02/11/13

ELS BISBES CATALANS ES QUEDEN CURTS

27/10/13

FE D'ERRORS, PER JOSEP ROVIROSA

25/10/13

PAU CASALS I L'ABAT ESCARRÉ

21/10/13

ESCARRÉ O L'HONOR DE LA TERRA
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L'ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES EUROPEUS COMMEMORA ELS 50 ANYS
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Data

Titular/Mitjà

Pàg

09/10/13

MONTSERRAT HISTÒRIA D'UNA ENTREVISTA

12/09/13

SOMNI SOTA ELS PARAIGÜES A LA CIUTADELLA

10/09/13

HE TINGUT UN SOMNI!

07/09/13

L'ANY MARY

11/06/13

Unes declaracions de l'abat de Montserrat, Aureli M. Escarré, que marcaren la història de la Resistència

22/05/13

L'Abat Escarré contra Franco

15/05/13

HONOR I LIDERATGE

/
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24/11/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
22.149 Ejemplares
Difusión: 16.758 Ejemplares

Cód: 76486109

EL PUNT AVUI

Página: 2
Sección: OPINIÓN

Valor: 1.759,00 €

Área (cm2): 270,3

Ocupación: 28,38 %

Documento: 1/1

Autor: <!-- IMAGE -->

Núm. Lectores: 113000

5 / 68

24/11/13

GIRONA
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
77.067 Ejemplares
Difusión: 49.820 Ejemplares

Cód: 76489463

PRESENCIA

Página: 39
Sección: OTROS

Valor: 1.264,00 €

Área (cm2): 198,7

Ocupación: 26,33 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 75000
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23/11/13

GIRONA
Prensa: Diaria
Tirada:
8.127 Ejemplares
Difusión: 6.141 Ejemplares

Cód: 76465088

DIARI DE GIRONA

Página: 2
Sección: OPINIÓN

Valor: 446,00 €

Área (cm2): 145,4

Ocupación: 15,18 %

Documento: 1/1

Autor: Joan Carreres i Péra

Núm. Lectores: 34000
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22/11/13

TARRAGONA
Prensa: Diaria
Tirada:
11.903 Ejemplares
Difusión: 10.134 Ejemplares

Cód: 76420772

DIARI DE TARRAGONA

Página: 22
Sección: LOCAL

Valor: 707,00 €

Área (cm2): 217,1

Ocupación: 23,37 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 111000
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22/11/13

TARRAGONA
Prensa: Diaria
Tirada:
11.903 Ejemplares
Difusión: 10.134 Ejemplares

Cód: 76420777

DIARI DE TARRAGONA

Página: 22
Sección: LOCAL

Valor: 2.099,00 €

Área (cm2): 644,4

Ocupación: 69,38 %

Documento: 1/1

Autor: JOSÉ IUI. BASELGA

Núm. Lectores: 111000

9 / 68

21/11/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
46.086 Ejemplares
Difusión: 37.404 Ejemplares
Sección: CATALUÑA

Valor: 2.348,00 €

Área (cm2): 306,9

Ocupación: 32,47 %

Documento: 1/1

Autor: ÀNGELS PIÑOL, Barcelona

Cód: 76391735

EL PAIS (EDICION CATALUÑA)

Página: 3
Núm. Lectores: 149616
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21/11/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
22.149 Ejemplares
Difusión: 16.758 Ejemplares

Cód: 76393097

EL PUNT AVUI

Página: 9
Sección: CATALUÑA

Valor: 481,00 €

Área (cm2): 73,9

Ocupación: 7,76 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 166000
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21/11/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
22.149 Ejemplares
Difusión: 16.758 Ejemplares

Cód: 76393154

EL PUNT AVUI

Página: 25
Sección: OPINIÓN

Valor: 2.168,00 €

Área (cm2): 334,1

Ocupación: 34,98 %

Documento: 1/1

Autor: Toni Cruanyes

Núm. Lectores: 166000

12 / 68

17/11/13

BARCELONA
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
53.795 Ejemplares
Difusión: 41.453 Ejemplares

Cód: 76269578

EL PERIODICO DE CATALUNYA(MES PERIODICO)

Página: 4
Sección: OTROS

Valor: 26.994,00 €

Área (cm2): 1137,0

Ocupación: 98,33 %

Documento: 1/6

Autor:

Núm. Lectores: 645000
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17/11/13

BARCELONA
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
53.795 Ejemplares
Difusión: 41.453 Ejemplares

Cód: 76269578

EL PERIODICO DE CATALUNYA(MES PERIODICO)

Página: 5
Sección: OTROS

Valor: 26.785,00 €

Área (cm2): 1128,2

Ocupación: 97,56 %

Documento: 2/6

Autor:

Núm. Lectores: 645000
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17/11/13

BARCELONA
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
53.795 Ejemplares
Difusión: 41.453 Ejemplares

Cód: 76269578

EL PERIODICO DE CATALUNYA(MES PERIODICO)

Página: 6
Sección: OTROS

Valor: 27.094,00 €

Área (cm2): 1141,2

Ocupación: 98,69 %

Documento: 3/6

Autor:

Núm. Lectores: 645000
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17/11/13

BARCELONA
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
53.795 Ejemplares
Difusión: 41.453 Ejemplares

Cód: 76269578

EL PERIODICO DE CATALUNYA(MES PERIODICO)

Página: 7
Sección: OTROS

Valor: 26.441,00 €

Área (cm2): 1113,7

Ocupación: 96,31 %

Documento: 4/6

Autor:

Núm. Lectores: 645000
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17/11/13

BARCELONA
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
53.795 Ejemplares
Difusión: 41.453 Ejemplares

Cód: 76269578

EL PERIODICO DE CATALUNYA(MES PERIODICO)

Página: 8
Sección: OTROS

Valor: 25.115,00 €

Área (cm2): 1057,9

Ocupación: 91,48 %

Documento: 5/6

Autor:

Núm. Lectores: 645000
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17/11/13

BARCELONA
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
53.795 Ejemplares
Difusión: 41.453 Ejemplares

Cód: 76269578

EL PERIODICO DE CATALUNYA(MES PERIODICO)

Página: 9
Sección: OTROS

Valor: 26.628,00 €

Área (cm2): 1121,6

Ocupación: 96,99 %

Documento: 6/6

Autor:

Núm. Lectores: 645000
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17/11/13

TARRAGONA
Prensa: Diaria
Tirada:
11.903 Ejemplares
Difusión: 10.134 Ejemplares

Cód: 76276160

DIARI DE TARRAGONA

Página: 26
Sección: LOCAL

Valor: 3.738,00 €

Área (cm2): 865,3

Ocupación: 91,74 %

Documento: 1/1

Autor: JOSÉ M. BASELGA

Núm. Lectores: 67000

19 / 68

14/11/13

TARRAGONA
Prensa: Diaria
Tirada:
11.903 Ejemplares
Difusión: 10.134 Ejemplares
Sección: CONTRAPORTADA

Valor: 266,00 €

Área (cm2): 89,5

Ocupación: 8,8 %

Documento: 1/1

Autor: ANTONI COLL I GILABERT

Cód: 76179108

DIARI DE TARRAGONA

Página: 48
Núm. Lectores: 131000
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14/11/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
85.886 Ejemplares
Difusión: 73.066 Ejemplares

Cód: 76176944

LA VANGUARDIA (ED. CATALA)

Página: 33
Sección: AGENDA

Valor: 10.570,00 €

Área (cm2): 697,1

Ocupación: 66,88 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 292264

21 / 68

10/11/13

GIRONA
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
77.067 Ejemplares
Difusión: 49.820 Ejemplares

Cód: 76063829

PRESENCIA

Página: 9
Sección: OTROS

Valor: 4.800,00 €

Área (cm2): 924,4

Ocupación: 100 %

Documento: 1/5

Autor: SERGI PICAZO

Núm. Lectores: 75000
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10/11/13

GIRONA
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
77.067 Ejemplares
Difusión: 49.820 Ejemplares

Cód: 76063829

PRESENCIA

Página: 10
Sección: OTROS

Valor: 4.800,00 €

Área (cm2): 924,4

Ocupación: 100 %

Documento: 2/5

Autor: SERGI PICAZO

Núm. Lectores: 75000
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10/11/13

GIRONA
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
77.067 Ejemplares
Difusión: 49.820 Ejemplares

Cód: 76063829

PRESENCIA

Página: 11
Sección: OTROS

Valor: 4.800,00 €

Área (cm2): 928,0

Ocupación: 100 %

Documento: 3/5

Autor: SERGI PICAZO

Núm. Lectores: 75000
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10/11/13

GIRONA
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
77.067 Ejemplares
Difusión: 49.820 Ejemplares

Cód: 76063829

PRESENCIA

Página: 12
Sección: OTROS

Valor: 4.800,00 €

Área (cm2): 924,4

Ocupación: 100 %

Documento: 4/5

Autor: SERGI PICAZO

Núm. Lectores: 75000
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10/11/13

GIRONA
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
77.067 Ejemplares
Difusión: 49.820 Ejemplares

Cód: 76063829

PRESENCIA

Página: 13
Sección: OTROS

Valor: 4.800,00 €

Área (cm2): 924,4

Ocupación: 100 %

Documento: 5/5

Autor: SERGI PICAZO

Núm. Lectores: 75000
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09/11/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
25.770 Ejemplares
Difusión: 14.326 Ejemplares

Cód: 76039797

ARA

Página: 31
Sección: OPINIÓN

Valor: 2.083,00 €

Área (cm2): 549,2

Ocupación: 61,08 %

Documento: 1/1

Autor: AURELI ARGEMÍ

Núm. Lectores: 104000
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02/11/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
52.070 Ejemplares
Difusión: 40.388 Ejemplares

Cód: 75839581

EL PERIODICO DE CATALUNYA (ED. CATALA)

Página: 6
Sección: OPINIÓN

Valor: 6.484,00 €

Área (cm2): 249,8

Ocupación: 23,62 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 551000

28 / 68

27/10/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
85.886 Ejemplares
Difusión: 73.066 Ejemplares

Cód: 75606908

LA VANGUARDIA (ED. CATALA)

Página: 33
Sección: OPINIÓN

Valor: 6.398,00 €

Área (cm2): 269,3

Ocupación: 25,77 %

Documento: 1/1

Autor: Josep Rovirosa

Núm. Lectores: 292264
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25/10/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
22.149 Ejemplares
Difusión: 16.758 Ejemplares
Valor: 708,00 €

Área (cm2): 109,1

Ocupación: 11,43 %

Documento: 1/1

Autor: FRANCESC MASRIERA i BALLESCÀ. Mataró (Ma

Cód: 75528209

ión: OPINIÓN

EL PUNT AVUI

Página: 22
Núm. Lectores: 150000
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21/10/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
22.149 Ejemplares
Difusión: 16.758 Ejemplares

Cód: 75358943

EL PUNT AVUI

Página: 24
Sección: OPINIÓN

Valor: 5.390,00 €

Área (cm2): 831,4

Ocupación: 86,98 %

Documento: 1/1

Autor: Xavier Muñoz

Núm. Lectores: 147000
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20/10/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
85.886 Ejemplares
Difusión: 73.066 Ejemplares
Sección: RELIGIÓN

Valor: 10.275,00 €

Área (cm2): 402,9

Ocupación: 41,38 %

Documento: 1/1

Autor: ORIOL DOMINGO Barcelona

Cód: 75325523

LA VANGUARDIA (ED. CATALA)

Página: 49
Núm. Lectores: 292264
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09/10/13

BARCELONA
Prensa: Semanal (Miercoles)
Tirada:
85.886 Ejemplares
Difusión: 73.066 Ejemplares

Cód: 74914695

LA VANGUARDIA (ED. CAT) CULTURA/S

Página: 2
Sección: CULTURA

Valor: 18.285,00 €

Área (cm2): 812,1

Ocupación: 100 %

Documento: 1/4

Autor:

Núm. Lectores: 292264
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09/10/13

BARCELONA
Prensa: Semanal (Miercoles)
Tirada:
85.886 Ejemplares
Difusión: 73.066 Ejemplares

Cód: 74914695

LA VANGUARDIA (ED. CAT) CULTURA/S

Página: 3
Sección: CULTURA

Valor: 15.952,00 €

Área (cm2): 690,1

Ocupación: 87,24 %

Documento: 2/4

Autor:

Núm. Lectores: 292264
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09/10/13

BARCELONA
Prensa: Semanal (Miercoles)
Tirada:
85.886 Ejemplares
Difusión: 73.066 Ejemplares

Cód: 74914695

LA VANGUARDIA (ED. CAT) CULTURA/S

Página: 4
Sección: CULTURA

Valor: 18.285,00 €

Área (cm2): 810,4

Ocupación: 100 %

Documento: 3/4

Autor:

Núm. Lectores: 292264
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09/10/13

BARCELONA
Prensa: Semanal (Miercoles)
Tirada:
85.886 Ejemplares
Difusión: 73.066 Ejemplares

Cód: 74914695

LA VANGUARDIA (ED. CAT) CULTURA/S

Página: 5
Sección: CULTURA

Valor: 17.215,00 €

Área (cm2): 744,7

Ocupación: 94,15 %

Documento: 4/4

Autor:

Núm. Lectores: 292264
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12/09/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
22.149 Ejemplares
Difusión: 16.758 Ejemplares

Cód: 74060350

EL PUNT AVUI

Página: 34
Sección: CATALUÑA

Valor: 5.412,00 €

Área (cm2): 881,7

Ocupación: 87,34 %

Documento: 1/2

Autor: Manuel Cuyàs

Núm. Lectores: 166000
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12/09/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
22.149 Ejemplares
Difusión: 16.758 Ejemplares

Cód: 74060350

EL PUNT AVUI

Página: 35
Sección: CATALUÑA

Valor: 5.414,00 €

Área (cm2): 882,0

Ocupación: 87,37 %

Documento: 2/2

Autor: Manuel Cuyàs

Núm. Lectores: 166000
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10/09/13

FIGUERES
Prensa: Semanal (Miercoles)
Tirada:
5.770 Ejemplares
Difusión: 4.593 Ejemplares

Cód: 74004171

SETMANARI DE L'ALT EMPORDA

Página: 31
Sección: OPINIÓN

Valor: 246,00 €

Área (cm2): 412,7

Ocupación: 43,5 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 18372
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07/09/13

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
25.770 Ejemplares
Difusión: 14.326 Ejemplares

Cód: 73924763

ARA

Página: 64
Sección: CONTRAPORTADA

Valor: 1.775,00 €

Área (cm2): 534,9

Ocupación: 52,05 %

Documento: 1/1

Autor: Toni Soler

Núm. Lectores: 104000
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$XUHOāOL$UJHPt

3UHVLGHQWHPqULWGHO&,(0(1LDQWLFVHFUHWDULGHO DEDW(VFDUUp
5()(5(17²

8QHVGHFODUDFLRQVGHO DEDWGH
0RQWVHUUDW$XUHOL0(VFDUUp
TXHPDUFDUHQODKLVWzULDGHOD
5HVLVWqQFLD

)RW$&

(QHOFLQTXDQWqDQLYHUVDUL
(OGHQRYHPEUHGHIDUjDYLDWGRQFVFLQTXDQWDDQ\VO DEDW
GH0RQWVHUUDW$XUHOL0(VFDUUpYDIHUXQHVGHFODUDFLRQVD/H
0RQGHXQGHOVGLDULVPpVSUHVWLJLRVRVGHOPyQTXHYDQFDXVDUXQ
JUDQLPSDFWH
(UHQXQHVGHFODUDFLRQVLQVzOLWHV,QVzOLWHVSHUTXqHUDODSULPHUD
YHJDGDTXHXQHFOHVLjVWLFG DOWQLYHOOV DWUHYLDDIHUS~EOLFDPHQWXQD
FUtWLFDGHIRQVDODOOXPGHO (YDQJHOLDXQUqJLPTXHHVSURFODPDYD
FDWzOLFSHUzTXHHVFRPSRUWDYDG XQDIRUPDDQWLFULVWLDQD,QVzOLWHV
WDPEpLDWUHYLGHVSHUTXqVRUWLHQDODOOXPHQXQPRPHQWTXHO RSRVLFLy
DOIUDQTXLVPHQRSRGLDIHUVHQWLUODVHYDYHXHQXQSDtVRQODOOLEHUWDW
G H[SUHVVLyHUDSURKLELGDLRQHUHQVDQFLRQDWVGHODSLWMRUPDQHUDHOV
TXLV DWUHYLHQDSDUODUOOLXUHPHQW(UHQHQILXQHVGHFODUDFLRQVTXH
VRQDYHQFRPXQFODPHQHOGHVHUWXQFODPG HVSHUDQoDG XQIXWXUTXH
HQFDUDHVSUHYHLDPpVHQOOjGHO KRULW]y
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6HJXLQWHOFRVWXPHQHOVFDVRVHQTXqDSDUHL[LDDOJXQDFUtWLFDDO
JRYHUQGH)UDQFRHQXQPLWMjHVWUDQJHUO H[HPSODUGHOH0RQGHGHO
GHQRYHPEUHYDVHUVHJUHVWDWQRHVYDWUREDUDFDSTXLRVFGH
O (VWDWHVSDQ\RO3HUzVHJXUDPHQWSHUXQHUURUGHFjOFXOHOPLQLVWUHGH
ODLQIRUPDFLyHOWULVWDPHQWIDPyV0DQXHO)UDJD,ULEDUQHYDRUGHQDU
TXHHOWH[WGHOHVGHFODUDFLRQVIRVSXEOLFDWHQWRWVHOVGLDULVGHO (VWDW
DPEHOFRUUHVSRQHQWFRPHQWDULGHFRQGHPQDHVFULWSHUXQDSHUVRQD
DGGLFWDDOUqJLP2VLJXLTXHWRWKRPYDSRGHUWHQLUDO DEDVWOHV
GHFODUDFLRQVLSHOTXHHVYDVDEHUGHVSUpVPROWDJHQWYDFRPSUDU
DTXHOOGLDDOJXQGLDULTXHOHVUHSURGXwGDSHUDOOHJLUOHVLFRPHQWDUOHV
DPEHOVDPLFVVHQVHHQWUHWHQLUVHDOOHJLUOHVUqSOLTXHVTXHQRHUHQ
UHVPpVTXHXQDFDQWDUHOODGHODSURSDJDQGDGHVHPSUHDIDYRUGHO
UqJLP' DTXtHOJUDQLPSDFWHTXHOHVSDUDXOHVGHO DEDWGH0RQWVHUUDW
YDQWHQLUHQO RSLQyS~EOLFD

(OFRQWLQJXW
/HVGHFODUDFLRQVFRPHQFHQDPEO DILUPDFLyTXHGHVSUpVGHYLQWL
FLQFDQ\VG KDYHUVHDFDEDWODJXHUUDFLYLOSHUGXUDYDODPHQWDOLWDW
TXHKLKDYLDHQFDUDXQVYHQFHGRUVLXQVYHQoXWVLTXHSHUWDQW
FRQWLQXDYDLPSRVDQWVHODLGHDTXHFDOLDFRQWLQXDUFHOHEUDQWODYLFWzULD
LQRHVWDEOLUODUHFRQFLOLDFLyLHQGHILQLWLYDODSDX1RpVHQWRWFDV
DTXHVWDSRVLFLyODTXHV DGLXDODGRFWULQDGHO (YDQJHOLGHLDO DEDW
5HIOHFWHL[XQDDFWLWXGDQWLFULVWLDQDHQFDUQDGDSHUXQUqJLPTXHHV
SURFODPDFDWzOLFSHUzTXHMDHQDL[zSURYDTXHQRKRpVHOJRYHUQ
HVSDQ\ROpVHOSULPHUTXHVHJXHL[XQDOtQLDGHVXEYHUVLy1HJDHOV
YDORUVGHODGHPRFUjFLDLFRQVHJHQWPHQWLPSHGHL[ODUHDOLW]DFLy
GHOHVOOLEHUWDWVG HOHFFLyG H[SUHVVLyLG LQIRUPDFLyHQFRQWUDGHOD
PDWHL[DGRFWULQDGHO (VJOpVLD
6HJXLGDPHQWOHVSDUDXOHVGHO DEDWHVUHIHUHL[HQDXQGHOVDVSHFWHV
PpVSHQRVRVGHOUqJLPHOPDQWHQLPHQWGHWDQWVSUHVRVSROtWLFVXQD
DOWUDGHPRVWUDFLyTXHO HVSHULWGHODJXHUUDFRQWLQXD
$FRQWLQXDFLyOHVGHFODUDFLRQVVHFHQWUHQHQODPLVVLyGH0RQWVHUUDW
XQOORFHPEOHPjWLFGHWUREDGDGHWRWKRPLGHVHUYHLDOHVQHFHVVLWDWVL
DVSLUDFLRQVPpVSURIXQGHVGHOSREOHFDWDOj$UD0RQWVHUUDWUHPDUFD
O DEDWSRVDO DFFHQWHQODGHIHQVDGHODOOHQJXDLODFXOWXUDG DTXHVW
SREOH³&DWDOXQ\DpVXQDQDFLyHQWUHOHVQDFLRQDOLWDWV´TXHYLXHQD
O LQWHULRUGHO (VWDWHVSDQ\RO7pHOGUHWGHVHUUHVSHFWDGDFRPDWDO
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)LQDOPHQWOHVGHFODUDFLRQVUHPDUTXHQODJUDQRSRUWXQLWDWTXHGyQD
HOFRQFLOL9DWLFj,,DOHVKRUHVHQFDUDHQFXUVSHUDREULUQRVSHUD
WUHEDOODUPpVSURIXQGDPHQWDIDYRUGHOVYDORUVTXHHQVDOOLEHUHQSHU
DFRQVWUXLUXQIXWXUHQHOQRXFOLPDTXHDTXHVWHVGHYHQLPHQWHVWj
FUHDQWKHPGHIHUWRWHOSRVVLEOHSHUDVXSHUDUHOSDVVDWTXHHQFDUD
SHVDWDQWGLQVGHO (VWDWHVSDQ\ROSHUDDFDEDUG XQDYHJDGDDPEOD
JXHUUDSHQVDQWTXH³HOIXWXUGHSqQGHFRPHVUHVROJXLHOSUREOHPD
G DYXLTXHpVXQSUREOHPDVRFLDOXQSUREOHPDGHGHPRFUjFLDLGH
OOLEHUWDWLHQFRQVHTqQFLDGHMXVWtFLD  LHQHOIRQVpVXQSUREOHPD
GHFULVWLDQLVPHVHURQRVHUXQVFULVWLDQVDXWqQWLFVWDQWHQHOVHQWLW
LQGLYLGXDOFRPFROāOHFWLXRVLJXLSROtWLF´

5HSHUFXVVLRQV
/DYDOHQWLDGHO DEDW(VFDUUpYDWUDGXLUVHHQXQDRQDGDG DGKHVLRQV
HQWUHPXOWLWXGGHSHUVRQHVFUHLHQWVLQRFUHLHQWVTXHOHVYDQ
VDEHULQWHUSUHWDUFRPXQDOqTXHGyQDYLGD3HUzWDPEpDTXHVWHV
GHFODUDFLRQVYDQVHUFRPO ~OWLPDJRWDTXHIHLDYHVVDUHOYDVHOJRYHUQ
HVSDQ\ROG XQDPDQHUDDYHJDGHVVLELOāOLQDLDOWUHVGHVFDUDGDYD
HODERUDUXQDSURSDJDQGDFRQWUDO DEDWTXHVHJRQVHOUqJLPIUDQTXLVWD
KDYLDFDLJXWHQODWHPSWDFLyGHEDUUHMDUVHDPEODSROtWLFDLPSUzSLD
G XQHFOHVLjVWLFLTXHSHUWDQWKRKDYLDGHSDJDU
8QDQ\LPLJGHVSUpVDOWHUPHGHGHQ~QFLHVHQHOVPLWMDQVGH
FRPXQLFDFLyLGDYDQWOD6DQWD6HXFRQWUDOHVDFWLWXGVGHO DEDWGH
0RQWVHUUDWSHUXQUHJXLW]HOOG DFFLRQVLSDUDXOHVTXHDQDYHQPROWPpV
HQOOjGHOHVPDWHL[HVGHFODUDFLRQVHOJRYHUQHVSDQ\RODFRQVHJXLD
H[LOLDUO DEDW(OGHPDUoGHHPSUHQLDHOFDPtGHO H[LOLTXHHO
GXULDD0LOjXQFDPtTXHV DFDEDULDDPEODVHYDPRUWHOG RFWXEUH
GH8QDPRUWTXHFRPYLQGULDDGLUHOVHXVXFFHVVRUO DEDW
&DVVLj0-XVWHQO KRPLOLDGHOVIXQHUDOVHUDFRPXQDOODYRUSHUD
UHFRQFLOLDUWRWVHOVFDWDODQV
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,16(&8/$6(&8/2580
%ORJ2ULRO'RPLQJR
/¶DEDW(VFDUUpFRQWUD)UDQFR
2ULRO'RPLQJR_

(OSROqPLF$XUHOL0(VFDUUpDEDWGH0RQWVHUUDWHVWjDODKLVWRULD
FLYLOLHFOHVLDOGH&DWDOXQ\D(VDL[tJUjFLHVVREUHWRWDOHVVHYHV
GHFODUDFLRQVD³/H0RQGH´HQGHIHQVDGHO¶(VJOpVLDGHOVGUHWVGHOD
QDFLyFDWDODQDLFRQWUDODGLFWDGXUDPLOLWDUGH)UDQFLVFR)UDQFR
/D*HQHUDOLWDWFRPPHPRUDUjHQJXDQ\HOFLQTXHQWHQDULGHOHV
GHFODUDFLRQVG¶(VFDUUpSXEOLFDGHVHQO¶LQIOXHQWGLDULIUDQFqV GH
QRYHPEUHGHO )RXHQWUHYLVWDWSHOFRUUHVSRQVDO-RVp$QWRQLR
1RYDLVSHULQLFLDWLYDGHOVFDWzOLFVLDFWLYLVWHV-RVHS%HQHWL$OEHUW
0DQHQW
(QDTXHOODqSRFDHVWDYDHQGHJDGDXQDFDPSDQ\DDIDYRUGHOD
QRUPDOLW]DFLyGHOFDWDOjDO¶HQVHQ\DPHQWLDOVPLWMDQVGHFRPXQLFDFLy
DOHVKRUHVVHYHUDPHQWSURKLELW/¶(VSDQ\DQDFLRQDOFDWzOLFDGH)UDQFR
IRXFRQVLGHUDGDSHU(VFDUUpFRP³XQHVWDWTXHQRREHHL[HOVSULQFLSLV
EjVLFVGHOFULVWLDQLVPH´/¶DEDWGHPDQDYDODILGHOFOLPDGHJXHUUDFLYLO
TXHHOSREOHSRJXpVWULDUHOVHXJRYHUQJDUDQWLUODOOLEHUWDWGHSUHPVD
LGHIHQVDUODOOHQJXDFDWDODQD/¶DEDWFRPSOLDDPEO¶H[LJqQFLDqWLFD
FULVWLDQDGHGHIHQVDUHOVGUHWVKXPDQV
/HVGHFODUDFLRQVGHO¶DEDWGH0RQWVHUUDWYDQWHQLUJUDQUHVVz
LQWHUQDFLRQDOLWDPEpPDOJUDWODFHQVXUDIUDQTXLVWDD&DWDOXQ\DL
D(VSDQ\D/¶DEDWYDH[HUFLUGHSRUWDYHXGHOVVHFWRUVFDWzOLFVTXH
YROLHQXQD&DWDOXQ\DGHPRFUjWLFDLDPEOOLEHUWDWLXQD(VJOpVLDILGHOD
O¶HVSHULWUHQRYDGRUGHO9DWLFj,,LDOSODQWHMDPHQWGHOD3DFHPLQ7HUULV
 ODJUDQHQFtFOLFDGH-RDQ;;,,,HQIDYRUGHOVGUHWVKXPDQVL
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GHOVUqJLPVGHPRFUjWLFV
/DVLWXDFLyD&DWDOXQ\DLD(VSDQ\DFRQWLQXDHVVHQW
FRQWURYHUWLGDFLQTXDQWDDQ\VGHVSUpVHQDOJXQVG¶DTXHVWV
DVSHFWHV$PSOLVVHFWRUVFtYLFVLSROtWLFVFRQWLQXHQUHLYLQGLFDQWHOV
GUHWVQDFLRQDOVGH&DWDOXQ\DSHUOHVYLHVSDFtILFDLGHPRFUjWLFD&RP
DFRQWUDVWKHUHXVGHOIUDQTXLVPHDWLHQFRQIOLFWHVOLQJtVWLFVLHQFDUD
KRQRUHQOD'LYLVLyQ$]XOTXHYDOOXLWDUDPE+LWOHU,O¶(VJOpVLDQRSRW
WDQFDUVHDOHVVDJULVWLHVSHUTXqKDGHGHIHQVDURQVLJXLHOVGUHWVGH
OHVSHUVRQHVLGHOVSREOHVVHJRQVOD3DFHPLQWHUULVOD'RFWULQD6RFLDO
GHO¶(VJOpVLDHOVGRFXPHQWVGHO9DWLFj,,LGHO&RQFLOL7DUUDFRQHQVHL
ODSDVWRUDO³$UUHOVFULVWLDQVGH&DWDOXQ\D´
9(56,Ï1(1&$67(//$12
(OSROpPLFR$XUHOL0(VFDUUpDEDGGH0RQWVHUUDWHVWiHQOD
KLVWRULDFLYLO\HFOHVLDOGH&DWDOXQ\D(VDVtJUDFLDVVREUHWRGRDVXV
GHFODUDFLRQHVD³/H0RQGH´HQGHIHQVDGHOD,JOHVLDGHORVGHUHFKRV
GHODQDFLyQFDWDODQD\FRQWUDODGLFWDGXUDPLOLWDUGH)UDQFLVFR)UDQFR
/D*HQHUDOLWDWFRQPHPRUDUiHVWHDxRHOFLQFXHQWHQDULRGHODV
GHFODUDFLRQHVGH(VFDUUpSXEOLFDGDVHQHOLQIOX\HQWHGLDULRIUDQFpV
GHQRYLHPEUHGH )XHHQWUHYLVWDGRSRUHOFRUUHVSRQVDO-RVp
$QWRQLR1RYDLVSRULQLFLDWLYDGHORVFDWyOLFRV\DFWLYLVWDV-RVHS%HQHW
\$OEHUW0DQHQW
(QDTXHOODpSRFDKDEtDFRPHQ]DGRXQDFDPSDxDDIDYRUGH
ODQRUPDOL]DFLyQGHOFDWDOiQHQODHQVHxDQ]D\ORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQHQWRQFHVVHYHUDPHQWHSURKLELGR/D(VSDxDQDFLRQDO
FDWyOLFDGH)UDQFRIXHFRQVLGHUDGDSRU(VFDUUpFRPR³XQHVWDGRTXH
QRREHGHFHORVSULQFLSLRVEiVLFRVGHOFULVWLDQLVPR´(ODEDWSHGtDHO
ILQGHOFOLPDGHJXHUUDFLYLOTXHHOSXHEORSXGLHUDHOHJLUVXJRELHUQR
JDUDQWL]DUODOLEHUWDGGHSUHQVD\GHIHQGHUODOHQJXDFDWDODQD(ODEDW
FXPSOtDFRQODH[LJHQFLDpWLFDFULVWLDQDGHGHIHQGHUORVGHUHFKRV
KXPDQRV
/DVGHFODUDFLRQHVGHODEDGGH0RQWVHUUDWWXYLHURQJUDQHFR
LQWHUQDFLRQDO\WDPELpQDSHVDUGHODFHQVXUDIUDQTXLVWDHQ
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&DWDOXQ\D\HQ(VSDxD(ODEDGHMHUFLyGHSRUWDYR]GHORVVHFWRUHV
FDWyOLFRVTXHTXHUtDQXQD&DWDOXQ\DGHPRFUiWLFD\FRQOLEHUWDG\XQD
,JOHVLDILHODOHVStULWXUHQRYDGRUGHO9DWLFDQR,,\DOSODQWHDPLHQWRGHOD
3DFHPLQ7HUULV  ODJUDQHQFtFOLFDGH-XDQ;;,,,HQIDYRUGHORV
GHUHFKRVKXPDQRV\GHORVUHJtPHQHVGHPRFUiWLFRV
/DVLWXDFLyQHQ&DWDOXQ\D\HQ(VSDxDVLJXHVLHQGR
FRQWURYHUWLGDFLQFXHQWDDxRVGHVSXpVHQDOJXQRVGHHVWRV
DVSHFWRV$PSOLRVVHFWRUHVFtYLFRV\SROtWLFRVVLJXHQUHLYLQGLFDQGRORV
GHUHFKRVQDFLRQDOHVGH&DWDOXQ\DSRUODVYtDVSDFtILFD\GHPRFUiWLFD
&RPRFRQWUDVWHKHUHGHURVGHOIUDQTXLVPRDWL]DQFRQIOLFWRV
OLQJtVWLFRV\D~QKRQUDQOD'LYLVLyQ$]XOTXHOXFKyFRQ+LWOHU<OD
,JOHVLDQRSXHGHFHUUDUVHHQODVVDFULVWtDVSRUTXHGHEHGHIHQGHU
GRQGHVHDORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDV\GHORVSXHEORVVHJ~Q
OD3DFHPLQWHUULVOD'RFWULQD6RFLDOGHOD,JOHVLDORVGRFXPHQWRV
GHO9DWLFDQR,,\GHO&RQFLOLR7DUUDFRQHQVH\ODSDVWRUDO³5DtFHV
FULVWLDQDVGH&DWDOXQ\D³
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Ranking: 6
Pàgina: 1

Tipologia: online

Escarré, per Manuel Cuy s...
Diumenge, 24 de novembre de 2013
Al local del Col·legi de Periodistes de Catalunya han inaugurat una petita exposició sobre les declaracions de
l'abat Aureli Escarré a Le Monde, ara fa cinquanta anys, i les reaccions furibundes en contra dels diaris i les
autoritats d'aquí. No ho explica pas tot. Un dia la meva germana Marta va arribar de col·legi dient que una
monja havia dit a classe que este abad Escarré es un loco que sólo se quiere hacer notar. El pare es va posar
el barret, es va estarrufar el bigoti i va anar a veure la monja. La religiosa, impressionada per aquell home
que li feia retrets, va amb prou feines balbucejar: Yo soy una pobre monja que no sabe nada. El pare, en
comptes d'ablanir-se, es va enfurismar més. Doncs si no sap res, calli. Quan va tornar a casa l'esperàvem
per victorejar-lo, i durant un temps va ser la personificació de l'heroi. Quin pare. Uns anys més tard vam
quedar tots parats, i el pare el primer, quan vam llegir en un llibre una aproximació a la figura de l'abat Escarré
que si no el titllava de boig sí que donava la raó a la monja pel que fa a la seva obsessió per la notorietat.
Aquesta observació i altres provenien d'Hilari Raguer, monjo de Montserrat, catalanista fins al moll de l'os
com el pare. Per aquell temps, les monges del col·legi de la meva germana van protegir les finestres de
l'edifici escolar amb unes mampares de vidre translúcid fins a mig aire de l'obertura per impedir que les nenes
miressin els nois del carrer. Entre aquests nois hi era jo, que cada tarda passava amb els meus companys
d'escola per davant del col·legi de les monges per mirar i ser mirats. El col·legi subsisteix, amb les mampares
de les finestres posades, però fa molt temps que no és regentat per les monges, i ara és un parvulari. Un dia
que em vaig trobar els nous responsables del centre els vaig explicar l'origen dels vidres protectors i, pensant
en una venjança pòstuma, els vaig dir que els podrien retirar i restituir la imatge original a les finestres. No
van saber de què els parlava i em van acabar dient que felicitaven les monges perquè les mampares ara
eviten que els nens caiguin al carrer. Aquelles monges que no sabían nada poden estar contentes. Cinquanta
anys després, la història les ha absolt en tot.
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Escarré
Diumenge, 24 de novembre de 2013
Al local del Col·legi de Periodistes de Catalunya han inaugurat una petita exposició sobre les declaracions de
l'abat Aureli a Le Monde, ara fa cinquanta anys, i les reaccions furibundes en contra dels diaris i les autoritats
d'aquí. No ho explica pas tot. Un dia la meva germana Marta va arribar de col·legi dient que una monja havia
dit a classe que este abad Escarré es un loco que sólo se quiere hacer notar. El pare es va posar el barret,
es va estarrufar el bigoti i va anar a veure la monja. La religiosa, impressionada per aquell home que li feia
retrets, va amb prou feines balbucejar: Yo soy una pobre monja que no sabe nada. El pare, en comptes
d'ablanir-se, es va enfurismar més. Doncs si no sap res, calli. Quan va tornar a casa l'esperàvem per victorejarlo, i durant un temps va ser la personificació de l'heroi. Quin pare. Uns anys més tard vam quedar tots parats,
i el pare el primer, quan vam llegir en un llibre una aproximació a la figura de l'abat Escarré que si no el titllava
de boig sí que donava la raó a la monja pel que fa a la seva obsessió per la notorietat. Aquesta observació i
altres provenien d'Hilari Raguer, monjo de Montserrat, catalanista fins al moll de l'os com el pare. Per aquell
temps, les monges del col·legi de la meva germana van protegir les finestres de l'edifici escolar amb unes
mampares de vidre translúcid fins a mig aire de l'obertura per impedir que les nenes miressin els nois del
carrer. Entre aquests nois hi era jo, que cada tarda passava amb els meus companys d'escola per davant del
col·legi de les monges per mirar i ser mirats. El col·legi subsisteix, amb les mampares de les finestres posades,
però fa molt temps que no és regentat per les monges, i ara és un parvulari. Un dia que em vaig trobar els
nous responsables del centre els vaig explicar l'origen dels vidres protectors i, pensant en una venjança
pòstuma, els vaig dir que els podrien retirar i restituir la imatge original a les finestres. No van saber de què
els parlava i em van acabar dient que felicitaven les monges perquè les mampares ara eviten que els nens
caiguin al carrer. Aquelles monges que no sabían nada poden estar contentes. Cinquanta anys després, la
història les ha absolt en tot.
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Homs afirma que actitudes del Gobierno evocan al franquismo
Dijous, 21 de novembre de 2013
El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, dijo ayer, en un homenaje al abad de Montserrat Aureli
Maria Escarré, que tuvo que exiliarse en 1964 por unas explosivas declaraciones contra el franquismo, que
hay ciertas actitudes del Ejecutivo de Rajoy que evocan a la dictadura. Homs señaló que, salvando las enormes
distancias que existen ahora con la recuperación de las libertades y la democracia, hay comportamientos que
empañan esas conquistas. "Estamos inmersos en una cierta telaraña jurídica y en un conjunto de trampas
asfixiantes. Tras 35 años de democracia, el Gobierno español abusa de su poder al negar que votemos nuestro
futuro", dijo Homs, que matizó que los catalanes distinguen entre la sociedad española y el Estado. "Y este,
tal y como nos trata, no podemos sentirlo nuestro". Las palabras de Homs cerraron un homenaje que se
rindió en el Saló Sant Jordi a la figura del abad Escarré, en el 50 aniversario de su entrevista en Le Monde
en la que cargó contra el franquismo. El 10 de noviembre de 1963, el periodista José Antonio Novais,
corresponsal de ese diario en España, se citó con el abad en Montserrat y cuatro días después la noticia salía
en portada a tres columnas. Dio la vuelta al mundo. "El régimen español se llama cristiano, pero no obedece
a esos principios. No tiene derecho a abusar de su poder. Donde no hay libertad auténtica, no hay justicia y
eso es lo que pasa en España", dijo. Y remachó con esta frase lapidaria: "No son 25 años de paz; son 25
años de victoria". Fue la primera ocasión en que un miembro de la Iglesia lanzaba contra la dictadura un
órdago de esa magnitud. En palabras del historiador Joan B. Culla, que dictó una conferencia en el acto,
"deslegitimó" al régimen de Franco y a su "coartada religiosa" a través de un diario europeo que aquel no
pudo silenciar. El franquismo nunca se lo perdonó y el abad, que había acogido en Montserrat las primeras
manifestaciones de catalanidad, tuvo que exiliarse a Italia y renunciar a su título. El actual abad, Josep Maria
Soler, glosó la figura de su predecesor y el derecho a decidir. Teresa Carreras, presidenta de la Asociación
de Periodistas Europeos de Cataluña, reivindicó la memoria del religioso a quien el Colegio de Periodistas
dedida una exposición. Le Monde participó en el homenaje y apeló a su histórico compromiso con quienes
luchan por la libertad y la democracia. El periodista Serge Martí recordó la valentía del Abad y de Novais, a
quien el franquismo persiguió, detuvo y retiró la credencial. Comprometido y cómplice de los demócratas en
la clandestinidad, a quienes abrió las puertas de su casa y de Le Monde, Novais recibió en 1986 el premio
de periodismo Francisco Cerecedo.

52 / 68

Capgros.com
http://www.capgros.com/opinio/detall.asp?id=4413&but=1

Dl, 18 de nov de 2013 00:00
Audiència: 6.285
VPE: 24

Ranking: 4
Pàgina: 1

Tipologia: online

Dues figures gegantines: Aureli M. Escarré i Max Cahner
Dilluns, 18 de novembre de 2013
Just al cap d un mes dels traspàs d Emanuel Max Cahner, patriota i promotor cultural, 14 d octubre de 1013,
la societat catalana ha començat els actes de commemoració del 50è aniversari de les declaracions de l Abat
Escarré al diari Le Monde de París, l any 1963.
El monestir de Montserrat ha emergit al llarg dels anys i dels segles com un baluard de les essències del
nostre poble de manera persistent. Durant en el període en el qual Escarré en fou abat, 1940 -1965, succeint
el P. Antoni Marcet d obligada memòria en aquest sentit, Montserrat fou aixopluc per als defensors de la
llibertat, centre d acollida d intel·lectuals i artistes que per ser catalans i exercir-ne es veien constrets i, sovint
perseguits, per les policies del règim del general Franco, enemic declarat de Catalunya, de la seva llengua i
de la seva cultura.
Escarré va mirar de situar el Santuari-monestir en el lloc ascendent de prestigi científic, monàstic i litúrgic que
li corresponia com els existents a l Europa d aquell temps i que feien un meritós servei a les seves nacions i
al continent sencer. Amb tenacitat, amor a l església i amb esperit de servei a Catalunya, ho va aconseguir.
Mantingué amb fervor i decisió l esperit de l església catalana, anorreada gairebé pel règim polític que no
podia ni volia entendre la frase esculpida a la façana de del Santuari de Montserrat: Catalunya serà cristiana
o no serà. És a dir, els homes i dones de Catalunya si no fan seus els valors dels drets humans, recordem
que tenen una gran coincidència amb l Evangeli, el nostre poble desapareixerà.
Va arribar el moment que l abat de Montserrat va esdevenir l abat de Catalunya. I és quan ja es feia més que
insuportable la tirania del règim vers la societat tants i tants anys, i que l Església catòlica, que havia donat
suport a Franco, no havia fet una condemna clara del règim que el general presidia, l abat creu que és arribat
el moment de dir les coses pel seu nom.
En una entrevista al diari Le Monde de 14 de novembre, Escarré denuncia la situació amb valentia i sense
embuts.
En aquells mesos el règim acabava de celebrar els "25 años de paz" L abat declara:
"No tenim darrere nostre vint-i-cinc anys de pau, sinó 25 anys de victòria", "El poble ha de poder escollir el
seu govern i canviar-lo si ho desitja", "El règim espanyol es diu cristià però no obeeix els principis de base del
cristianisme". Les frases anteriors són només una mostra de les declaracions abacials que es van escampar
per tot el món.
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Les declaracions van tenir les seves conseqüències per a Escarré. El mes de març de 1965, l abat es va
veure obligat de abandonar Montserrat per pressions del govern i per indicació de la Santa Seu.
Ja s ha indicat, que la tasca política i cultural d Escarré contrària al règim franquista no va començar ni acabar
amb les declaracions a Le Monde.
Durant tot el seu abadiat va ser l ànima de nombrosos projectes de caire nacional el fruit dels quals encara
perduren tant a Montserrat com a tot Catalunya. Per exemple, la revista Serra d Or, impulsada per Canher,
va sortir amb el segell editorial de Montserrat Va estimar la justícia i va abominar la iniquitat, per això va viure
exiliat al nord d Itàlia al llarg de tres anys. Retornat a Barcelona, molt greu de salut, hi moria el 21 d octubre
de 1968. El poble l acomiadà com un veritable heroi.
La mort de Max Cahner, el dia 14 d octubre d enguany, ens fa avinent el molt que devem a persones, les
quals al llarg del seu vivent no han tingut altra passió que servir al seu país d una manera total. La mort provoca
convulsió en els esperits i a les memòries vers aquests ciutadans, malauradament escassos, que ho han
posat tot al servei del seu poble. Max Cahner n és un exemple total.
Saviesa, capacitat de treball insòlita, els seus béns materials àdhuc, la seva capacitat d organitzador i
d estructurador nat, són qualitats i fets que va esmerçar en la seva dedicació a la llengua i cultura dels Països
Catalans.
Va ser el primer conseller de Cultura del govern Pujol. Va treballar per reconstruir el país culturalment i
socialment ja des de jove.
La revista Serra d Or, primera de caràcter mensual i de contingut representatiu de totes les branques culturals,
amb un apartat de crítica i de bibliografia de novetats i exhibint un alt nivell, la fundació de l Editorial 62 amb
milers de llibres publicats, amb fons editorial que abraça des de la novel·la, fins a la poesia passant per l assaig
i el teatre, amb versions dels millors autors i assagistes moderns, l edició del Diccionari Etimològic de la
Llengua Catalana de Joan Corominas, Curial Edicions i una llarga llista de més realitzacions necessàries per
a posar les estructures bàsiques d un país, aquest és un mèrit innegable. No va desatendre mai a la seva
vocació d erudit i aquesta és la causa per la qual s entenia tan bé amb Joan Coromines, filòleg eminent,
Ramon Aramon, secretari perpetu de l Institut d Estudis Catalans i Jordi Rubió, eminent filòleg i historiador.
Eliseu Climent, el seu amic i col·laborador, des del País Valencià., ha dit Vam prendre consciència del corpus
nacional als seixanta, gràcies Max I tant és així que es van anar establint enllaços entre el País Valencià i
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Catalunya amb un personatge clau, que va actuar de catalitzador, en Joan Fuster, assagista i periodista. Per
a tots plegats el concepte de nació anava més enllà del Principat, s estenia pels quatre punts cardinals de la
brúixola.
"La seva vocació", ha escrit Jordi Pujol, "era l excel·lència i tenia una obsessió amb això". A més tenia una
idea de país culturalment i socialment equilibrat, de progrés.
. . . . Sobre com hauria de ser una Catalunya independent, crec que diria que hauria de ser un país amb
vocació d excel·lència des d un punt de vista social, cultural i d impuls econòmic.
Siguin, aquestes línies, un motiu per recordar, dues personalitats, dos gegants de la cultura i de la llibertat.
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50 aniversari de la defensa de l'abat Escarré de l'identitat catalana a 'Le
Monde' #DretaDecidir
Divendres, 15 de novembre de 2013
Si per al moviment pels drets civils dels afroamericans dels EUA va ésser un punt culminant el discurs 'I have
a dream' de Martin Luther King d'ara fa cinquanta anys, en l'àmbit del nostre país, també ara fa mig segle,
l'entrevista (traducció) amb l'abat de Montserrat, Aureli M. Escarré, a l'influent diari francès Le Monde va
significar un tombant per als catòlics catalans, en el context de la dictadura franquista.Les seves declaracions
en defensa de la justícia social, la democràcia, la llibertat i la identitat catalana foren recollides per José Antonio
Novais i publicades a tres columnes i a primera pàgina el 14 de novembre de 1963 (i un dia abans a O Estado
de São Paulo). Les paraules d'Escarré van fer públic un corrent d'opinió creixent entre catòlics catalans que
volien un futur democràtic per al seu país i una funció i una actitud diferents de l'església en conjunt.El 1963,
el Vaticà havia promulgat l'encíclica 'Pacem in Terris', que avalava el respecte i la defensa dels drets humans
i els règims democràtics. El concili encara treballava a Roma quan, al maig, va començar l'anomenada
campanya de les instàncies, que demanava a Espanya la normalització del català a l'ensenyament i als mitjans
de comunicació, aleshores severament prohibit. En aquest context, l'abat Escarré s'hi va pronunciar des de
Le Monde, una potent plataforma internacional, on va considerar Espanya, oficialment catòlica, com un estat
que no obeïa els principis bàsics del cristianisme. Escarré hi demanava que el poble pogués triar el govern,
que es garantís la llibertat de premsa, que s'acabés el clima de guerra civil. I defensava la llengua catalana,
no com 'un deure, sinó ben bé una necessitat; quan es perd la llengua, la religió també tendeix a perdre's'.
Pocs dies després d'aquestes paraules, i en plena irritació del ministre d'Informació i Turisme franquista,
Manuel Fraga, es va clausurar Òmnium Cultural i fou assaltat el Casal de Montserrat a Barcelona.
Comrecordava fa pocs mesos Josep Maria Pasqual Rodríguez al Punt Avui, el 12 de març de 1965 l'abat
Escarré va agafar un avió cap a l'exili a Milà, responent a una decisió interna de l'església: 'La Santa Seu cedí
a les exigències que feien el Ministeri d'Afers Estrangers, l'ambaixador Antonio Garrigues i el cardenal
Hildebrando Antoniutti (ex-nunci i reconegut franquista) perquè Escarré fos traslladat fora de Catalunya.'En
aquest exili polititzat, més que no polític, segons Pasqual, el va acompanyar el seu jove secretari, Aureli
Argemí, fundador i president emèrit del Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i les Nacions
(CIEMEN), que en aquest article a la revista Tornaveucomentava fa pocs mesos aquelles 'declaracions
insòlites': 'Insòlites perquè era la primera vegada que un eclesiàstic d'alt nivell s'atrevia a fer, públicament,
una crítica de fons, a la llum de l'Evangeli, a un règim que es proclamava catòlic però que es comportava
d'una manera anticristiana. Insòlites, també, i atrevides perquè sortien a la llum en un moment en què l'oposició
al franquisme no podia fer sentir la seva veu, en un país on la llibertat d'expressió era prohibida i on eren
sancionats de la pitjor manera els qui s'atrevien a parlar lliurement. Eren, en fi, unes declaracions que sonaven
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com un clam en el desert, un clam d'esperança d'un futur que encara es preveia més enllà de l'horitzó.'Exposició
i commemoracióEn ocasió del cinquantenari de les declaracions de l'abat Escarré a Le Monde, la Comissió
Escarré-APEC inaugura avui (19.00) l'exposició 'Premsa i dictadura: l'abat Escarré a Le Monde', al Col·legi
de Periodistes a Barcelona. És presentada pel periodista i comissari Josep Maria Cadena i s'hi podrà veure
el vídeo 'L'abat Escarré. Cinquanta anys de memòria. El ressò de les declaracions de Le Monde (14-11-1963)
', produït per l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) amb l'objectiu de guardar la memòria
històrica d'aquells fets a través dels personatges que encara són vius.L'acte central de la commemoració serà
el 20 de novembre al Palau de la Generalitat a les 19.00 amb la participació de Teresa Carreras, comissària
de l'homenatge; el pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler; el conseller de Presidencia, Francesc Homs;
el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, i el periodista Serge Marti, ex-redactor
en cap de Le Monde. Hi haura una conferencia de l'historiador Joan. B. Culla. http://www.vilaweb.cat/
noticia/4155708/20131114/cinquanta-anys-declaracions-labat-escarre-le-monde.html
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50 aniversari de la defensa de l'abat Escarré de l'identitat catalana a 'Le
Monde' #DretaDecidir
Divendres, 15 de novembre de 2013
Si per al moviment pels drets civils dels afroamericans dels EUA va ésser un punt culminant el discurs 'I have
a dream' de Martin Luther King d'ara fa cinquanta anys, en l'àmbit del nostre país, també ara fa mig segle,
l'entrevista (traducció) amb l'abat de Montserrat, Aureli M. Escarré, a l'influent diari francès Le Monde va
significar un tombant per als catòlics catalans, en el context de la dictadura franquista.Les seves declaracions
en defensa de la justícia social, la democràcia, la llibertat i la identitat catalana foren recollides per José Antonio
Novais i publicades a tres columnes i a primera pàgina el 14 de novembre de 1963 (i un dia abans a O Estado
de São Paulo). Les paraules d'Escarré van fer públic un corrent d'opinió creixent entre catòlics catalans que
volien un futur democràtic per al seu país i una funció i una actitud diferents de l'església en conjunt.El 1963,
el Vaticà havia promulgat l'encíclica 'Pacem in Terris', que avalava el respecte i la defensa dels drets humans
i els règims democràtics. El concili encara treballava a Roma quan, al maig, va començar l'anomenada
campanya de les instàncies, que demanava a Espanya la normalització del català a l'ensenyament i als mitjans
de comunicació, aleshores severament prohibit. En aquest context, l'abat Escarré s'hi va pronunciar des de
Le Monde, una potent plataforma internacional, on va considerar Espanya, oficialment catòlica, com un estat
que no obeïa els principis bàsics del cristianisme. Escarré hi demanava que el poble pogués triar el govern,
que es garantís la llibertat de premsa, que s'acabés el clima de guerra civil. I defensava la llengua catalana,
no com 'un deure, sinó ben bé una necessitat; quan es perd la llengua, la religió també tendeix a perdre's'.
Pocs dies després d'aquestes paraules, i en plena irritació del ministre d'Informació i Turisme franquista,
Manuel Fraga, es va clausurar Òmnium Cultural i fou assaltat el Casal de Montserrat a Barcelona.
Comrecordava fa pocs mesos Josep Maria Pasqual Rodríguez al Punt Avui, el 12 de març de 1965 l'abat
Escarré va agafar un avió cap a l'exili a Milà, responent a una decisió interna de l'església: 'La Santa Seu cedí
a les exigències que feien el Ministeri d'Afers Estrangers, l'ambaixador Antonio Garrigues i el cardenal
Hildebrando Antoniutti (ex-nunci i reconegut franquista) perquè Escarré fos traslladat fora de Catalunya.'En
aquest exili polititzat, més que no polític, segons Pasqual, el va acompanyar el seu jove secretari, Aureli
Argemí, fundador i president emèrit del Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i les Nacions
(CIEMEN), que en aquest article a la revista Tornaveucomentava fa pocs mesos aquelles 'declaracions
insòlites': 'Insòlites perquè era la primera vegada que un eclesiàstic d'alt nivell s'atrevia a fer, públicament,
una crítica de fons, a la llum de l'Evangeli, a un règim que es proclamava catòlic però que es comportava
d'una manera anticristiana. Insòlites, també, i atrevides perquè sortien a la llum en un moment en què l'oposició
al franquisme no podia fer sentir la seva veu, en un país on la llibertat d'expressió era prohibida i on eren
sancionats de la pitjor manera els qui s'atrevien a parlar lliurement. Eren, en fi, unes declaracions que sonaven
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com un clam en el desert, un clam d'esperança d'un futur que encara es preveia més enllà de l'horitzó.'Exposició
i commemoracióEn ocasió del cinquantenari de les declaracions de l'abat Escarré a Le Monde, la Comissió
Escarré-APEC inaugura avui (19.00) l'exposició 'Premsa i dictadura: l'abat Escarré a Le Monde', al Col·legi
de Periodistes a Barcelona. És presentada pel periodista i comissari Josep Maria Cadena i s'hi podrà veure
el vídeo 'L'abat Escarré. Cinquanta anys de memòria. El ressò de les declaracions de Le Monde (14-11-1963)
', produït per l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) amb l'objectiu de guardar la memòria
històrica d'aquells fets a través dels personatges que encara són vius.L'acte central de la commemoració serà
el 20 de novembre al Palau de la Generalitat a les 19.00 amb la participació de Teresa Carreras, comissària
de l'homenatge; el pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler; el conseller de Presidencia, Francesc Homs;
el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, i el periodista Serge Marti, ex-redactor
en cap de Le Monde. Hi haura una conferencia de l'historiador Joan. B. Culla. http://www.vilaweb.cat/
noticia/4155708/20131114/cinquanta-anys-declaracions-labat-escarre-le-monde.html
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Tret de sortida a la commemoració dels 50 anys de les declaracions de l'abat
Escarré contra el règim franquista a "Le Monde"
Dijous, 14 de novembre de 2013
"El règim espanyol es diu cristià, però no obeeix als principis de base del cristianisme". El 14 de novembre
de 1963, aquest dijous ha fet 50 anys, el que llavors era el diari més important del món, el francès "Le Monde",
publicava en portada aquesta frase de l'aleshores abat de Montserrat, Aureli Maria Escarré. El titular era
només el primer tastet d'unes declaracions en què Escarré defensava que "Catalunya és una nació" i que "el
poble ha d'escollir el seu govern i ha de poder canviar-lo si ho desitja: això és la llibertat". L'abat de Montserrat
també criticava que "la falta de justícia social fa por" i lamentava que, des del final de la Guerra Civil no hi
havia hagut "vint-i-cinc anys de pau, sinó vint-i-cinc anys de victòria". "Van ser unes declaracions molt
explosives". El pare Josep Massot, premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any passat, en aquell moment
feia un any que havia entrat a Montserrat, recorda que la comunitat de Montserrat va conèixer les paraules
d'Escarré "de seguida", però la major part de la ciutadania no ho va fer fins més endavant. "Als quioscos es
va retirar 'Le Monde' i la majoria de la gent se'n va assabentar més tard gràcies a les edicions clandestines
que es van fer". Jordi Vila-Abadal, aleshores també monjo de Montserrat i autor de la biografia d'Escarré
"L'abat d'un poble", assenyala que a la comunitat es van viure amb "un cert estupor" les declaracions de l'abat.
"A alguns monjos els semblava excessiu que un monjo es pronunciés d'aquella manera, no perquè no
estiguessin en contra del règim, sinó perquè creien que era ficar-se en política", indica. "Molts antifranquistes
es van sentir acompanyats" El biògraf d'Escarré opina que les declaracions al diari francès "van ser molt
importants per al país perquè, a la dictadura, hi havia gent antifranquista, però també hi havia molta gent que
era molt tèbia. Aquelles paraules van ser claus perquè molta gent fes el canvi d'una posició més tèbia a una
posició antifranquista". En aquest context, Massot emmarca les paraules d'Escarré en "l'ambient que hi havia
a Catalunya arran del Concili Vaticà II". De fet, a "Le Monde" l'abat de Montserrat citava l'encíclica "Pacem in
terris", escrita per Joan XXIII. "Sense aquesta encíclica, que reconeixia públicament els drets de l'home,
aquestes declaracions no haurien estat possibles", conclou el monjo i filòleg. Per la seva banda, Vila-Abadal
recorda que les declaracions a "Le Monde" se sumaven a altres declaracions d'Escarré, com una homilia
setmanes abans en què havia afirmat que "allí on no hi ha llibertat autèntica, no hi ha justícia, i és el que passa
a Espanya". Tot plegat va fer, apunta, que "molta gent antifranquista i que eren a la resistència se sentissin
molt acompanyats". Per a Escarré, però, va suposar un exili forçat a la Llombardia, d'on només va poder
tornar just abans de morir. Una exposició i diverses activitats Per a commemorar els 50 anys d'aquestes
declaracions, aquest dijous al vespre s'ha inaugurat al Col·legi de Periodistes l'exposició "Premsa i dictadura:
l'abat Escarré a Le Monde", organitzada per l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i la Comissió
Escarré. Ha estat el tret de sortida d'un programa d'actes que s'allargarà fins a mitjans de l'any vinent. La
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presidenta de l'APEC, Teresa Carreras, explica que s'han decidit a impulsar aquests actes de record perquè
es tracta "d'un acte de bon periodisme, perquè gràcies a un mitja la gent es va poder informar del que passava",
un fet "històric que va més enllà del fet religiós" i també per la seva vessant europeïsta. "En plena dictadura,
tres joves catalanistes, Josep Benet, Albert Manent i Josep Maria Macip, van anar a buscar l'empara d'Europa
i van aconseguir que el corresponsal del diari, José Antonio Novais, s'entrevistés amb Escarré". 0 Escriu
el teu comentari Normes de participació: Per fer un comentari al portal 324.cat, has de ser usuari registrat.
Tots els comentaris passen per un procés de moderació, per això poden trigar uns minuts a aparèixer publicats.
Normes d'ús: No s'admeten comentaris insultants, ni racistes, ni contraris a les lleis vigents No es publicaran
comentaris que no estiguin relacionats amb la notícia No es publicaran els comentaris que incompleixin les
normes de participació que asseguren una participació de qualitat i respectuosa.
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Cinquanta anys de les declaracions de l'abat Escarré a Le Monde
Dijous, 14 de novembre de 2013
Si per al moviment pels drets civils dels afroamericans dels EUA va ésser un punt culminant el discurs 'I have
a dream' de Martin Luther King d'ara fa cinquanta anys, en l'àmbit del nostre país, també ara fa mig segle, l'
entrevista amb l'abat de Montserrat, Aureli M. Escarré , a l'influent diari francès Le Monde va significar un
tombant per als catòlics catalans, en el context de la dictadura franquista. Les seves declaracions ( traducció )
en defensa de la justícia, la democràcia, la llibertat i la identitat catalana foren recollides per José Antonio
Novais i publicades a tres columnes i a primera pàgina el 14 de novembre de 1963 (i un dia abans a O Estado
de São Paulo ). Les paraules d'Escarré van fer públic un corrent dopinió creixent entre catòlics catalans que
volien un futur democràtic per al seu país i una funció i una actitud diferents de lesglésia en conjunt. El 1963,
el Vaticà havia promulgat lencíclica 'Pacem in Terris', que avalava el respecte i la defensa dels drets humans
i els règims democràtics. El concili encara treballava a Roma quan, al maig, va començar l'anomenada
campanya de les instàncies, que demanava a Espanya la normalització del català a lensenyament i als mitjans
de comunicació, aleshores severament prohibit. En aquest context, labat Escarré s'hi va pronunciar des de
Le Monde, una potent plataforma internacional, on va considerar Espanya, oficialment catòlica, com un estat
que no obeïa els principis bàsics del cristianisme. Escarré hi demanava que el poble pogués triar el govern,
que es garantís la llibertat de premsa, que s'acabés el clima de guerra civil. I defensava la llengua catalana,
no com 'un deure, sinó ben bé una necessitat; quan es perd la llengua, la religió també tendeix a perdres'.
Pocs dies després daquestes paraules, i en plena irritació del ministre d'Informació i Turisme franquista, Manuel
Fraga, es va clausurar Òmnium Cultural i fou assaltat el Casal de Montserrat a Barcelona. Com recordava fa
pocs mesos Josep Maria Pasqual Rodríguez al Punt Avui, el 12 de març de 1965 l'abat Escarré va agafar un
avió cap a l'exili a Milà, responent a una decisió interna de l'església: 'La Santa Seu cedí a les exigències que
feien el Ministeri d'Afers Estrangers, l'ambaixador Antonio Garrigues i el cardenal Hildebrando Antoniutti (exnunci i reconegut franquista) perquè Escarré fos traslladat fora de Catalunya.' En aquest exili polititzat, més
que no polític, segons Pasqual, el va acompanyar el seu jove secretari, Aureli Argemí, fundador i president
emèrit del Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), que en aquest
article a la revista Tornaveu comentava fa pocs mesos aquelles 'declaracions insòlites': 'Insòlites perquè era
la primera vegada que un eclesiàstic d'alt nivell s'atrevia a fer, públicament, una crítica de fons, a la llum de
l'Evangeli, a un règim que es proclamava catòlic però que es comportava d'una manera anticristiana. Insòlites,
també, i atrevides perquè sortien a la llum en un moment en què l'oposició al franquisme no podia fer sentir
la seva veu, en un país on la llibertat d'expressió era prohibida i on eren sancionats de la pitjor manera els
qui s'atrevien a parlar lliurement. Eren, en fi, unes declaracions que sonaven com un clam en el desert, un
clam d'esperança d'un futur que encara es preveia més enllà de l'horitzó.' Exposició i commemoració En
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ocasió del cinquantenari de les declaracions de labat Escarré a Le Monde, la Comissió Escarré-APEC inaugura
avui (19.00) l'exposició ' Premsa i dictadura: labat Escarré a Le Monde ', al Col·legi de Periodistes a Barcelona.
És presentada pel periodista i comissari Josep Maria Cadena i s'hi podrà veure el vídeo 'Labat Escarré.
Cinquanta anys de memòria. El ressò de les declaracions de Le Monde (14-11-1963)', produït per l Associació
de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) amb lobjectiu de guardar la memòria històrica daquells fets a
través dels personatges que encara són vius. Lacte central de la commemoració serà el 20 de novembre
al Palau de la Generalitat a les 19.00 amb la participació de Teresa Carreras, comissària de l'homenatge; el
pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler; el conseller de Presidencia, Francesc Homs; el regidor de Cultura
de lAjuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, i el periodista Serge Marti, ex-redactor en cap de Le Monde.
Hi haura una conferencia de lhistoriador Joan. B. Culla. Més informació: Entrevista amb Aureli Argemí:
'Catalunya té una gran responsabilitat en la construcció de la nova Europa dels pobles' Reportatge de TVE:
L'abat Aureli Maria Escarré 'Signes dels temps' (TV3): 50 anys de les declaracions de l'abat Escarré
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L'abat Escarré i les coses de la moderació
Dijous, 14 de novembre de 2013
Avui fa cinquanta anys exactes que Le Monde publicava unes declaracions de l'abat de Montserrat, Aureli M.
Escarré, que van agitar les aigües plàcides però putrefactes del franquisme. Aleshores, París era el centre
del món i Le Monde el diari més respectat de la Terra.

A portada, s'hi destacava una entrevista del gran corresponsal José Antonio Novais que havia d'originar un
enorme terrabastall polític al país i empènyer l'entrevistat cap a l'exili: 'El règim espanyol diu que és cristià
però no obeeix els principis bàsics del cristianisme', 'El poble ha de poder triar qui el governa' i 'Som espanyols
però no som castellans' eren els tres fragments que el diari destacava tipogràficament. Una bomba, literal, el
1963.

Les declaracions de dom Aureli M. Escarré van marcar un tombant espectacular en la resistència a la dictadura.
Per primera vegada ressonava al món la veu d'un home de l'Església que qüestionava aquell règim que
l'Església mateix havia entronitzat. I per primera vegada ressonava al món la veu d'un català de l'interior
reclamant respecte per a una nació (expressió que Escarré va emprar en l'entrevista) que la major part d'Europa
ignorava que existís.

El coratge del pare Escarré li va costar car: un exili del qual ja no tornà. Un preu que va ser evidentment molt
alt, però que va tenir la contrapartida de canviar el país. El valor d'aquelles declaracions i d'aquella actitud
ressona encara avui. Un home sol va saber desafiar el règim i el va combatre des d'una superioritat moral
indiscutible. Ajudat per grans personalitats com ara Josep Benet i Albert Manent, que aquell dia van acompanyar
Novais al monestir, però assumint d'una manera personal i amb coratge l'oposició a un règim aleshores en el
cim del poder.

Cinquanta anys després podem continuar discutint sobre la personalitat complexa de l'abat, o sobre si era
conscient o no de la repercussió de les seues paraules. Però també podem aprendre d'allò que va dir i va fer.
I de l'eficàcia indiscutible de la seua actuació. En aquesta època extraordinària que vivim ara, recordar que
un home sol pot fer trontollar un règim és important. Però encara ho és més recordar que cap règim, per més
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consolidat que semble, no es pot oposar eternament a la voluntat popular.

Dit això, no em puc estalviar de comentar dues anècdotes que, llegides en vista del moment actual, em
semblen molt remarcables. La primera és que l'oposició furibunda i violenta a l'abat va arribar primer de tot
de l'abat, curiosament també benedictí, del Valle de los Caídos. Aquest Valle de los Caídos que cinquanta
anys més tard continua essent cau i refugi de la dreta més antidemocràtica.

I la segona anècdota és que, si cerqueu a l'hemeroteca de La Vanguardia (això ho explica Jaume Guillamet),
hi trobareu que l'única notícia que va publicar relacionada amb l'afer diu que l'abat Escarré agafa un vol
d'Alitalia cap a Roma, com si se n'hi anés de visita personal o per plaer. I, naturalment, no explica que havia
fet les declaracions que havia fet. La fotografia de l'abat pujant a l'avió, un document que hauria estat d'un
impacte gràfic i emotiu monumental, la van amagar i no es va publicar fins el 1989. Aleshores sí, la van destacar
amb tota la tipografia imaginable. Per a dir que La Vanguardia era l'únic diari que tenia el retrat de la fugida
a l'exili de dom Aureli M. Escarré, però sense explicar als seus lectors que aquell retrat no l'havien pogut veure
quan de veritat ho necessitaven. Coses de la moderació...
director@vilaweb.cat
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Dijous, 14 de novembre
Dimecres, 13 de novembre de 2013
FESTESFesta major de la SagreraEntre el 14 i el 24 de novembre se celebra la festa major daquest barri
barceloní. www.festesdelasagrera.catMÚSICADijous concertEl quartet de corda Bruc de Cambra interpreta
obres de Mendelsohn. Conservatori Municipal de Música. Bruc, 112. 20 hores. XVI edició del Concurs de
Primavera dels Col·legis Majors de la Universitat de BarcelonaConcert dels guanyadors del concurs. Paranimf
de la Universitat de Barcelona, Plaça de la Universitat. 20 hores. Maarten Swaan en concertMaarten Swaan
és un cantant, compositor, músic holandès, i també un dels fundadors de la popular banda holandesaamericana anomenada Melou. Niu Barcelona. Almogàvers, 208. 20.45 hores. JORNADAOpening NightLes
botigues del carrer Sèneca obren fins a les 23 hores. Carrer Sèneca. De 19 a 23 hores. ESCENASetmana
de l'Humor LlatinoamericàNova sessió de la setmana, amb el semiòleg veneçolà Víctor Fuenmayor, que
presenta la sessió Teoria i pràctica de la risibilitat política (19 h, gratuït). Celebració dels 20 anys de Pallassos
sense Fronteres, una entitat sense ànim de lucre i amb molt dànim per fer riure (20.30 hores). Casa Amèrica
Catalunya. Còrsega, 299, entresòl. Consomé Panchi y el nuevo orden mundialXerrada-espectacle en clau
dhumor a càrrec de la companyia Dejabugo. Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner, 544. 19.30 hores. Del que
mengen les bèstiesRepresentació daquest espectacle dirigit per Oriol Morales i Aleix Plana, i interpretat per
Marta Fíguls i Karolina Lee Glueck. Centre cívic Drassanes. Nou de la Rambla, 43. 21 hores. PANTALLAVII
Mostra de Cinema Indígena de BarcelonaInauguració de la mostra que girarà sobre el Viure Bé, en la que es
projectaran una desena de pellícules i en la que participaran representants indígenes. Es projecta el documental
Por un B'aktun descolonizado, dHenry Morales, Domingo Hernández. Ixcoy, i Carlota Muñoz, Guatemala,
2012. Espai Jove La Fontana. Gran de Gràcia, 190. 19.30 hores. POESIAPoemes PatriòticsNúria Feliu
presenta el seu llibre i llegeix poemes. Fundació Jordi Sierra i Fabra. Carreras i Candi, 80. 18.30 hores.
Catalunya i Rosalía de Castro. 150 anys de Cantares gallegosEn el marc dels homenatges en el 150è aniversari
de la publicació de Cantares gallegos, el Centre Dona i Literatura organitza una taula rodona. Institut d'Estudis
Catalans. Carme, 47. 19 hores. CONFERÈNCIAViure, treballar i estudiar al Quebec, com fer-hoSessió
informativa. CIAJ - Centre d'Informació i Assessorament per a Joves Sant Oleguer, 6-8. 18 hores. LLIBREEl
lugar más feliz del mundoPresentació daquest llibre de David Jiménez, en el que lautor torna al reporterisme
literari. Pavelló de Sant Manuel, recinte modernista de Sant Pau. Av. Sant Antoni Maria Claret, 167. 19 hores.
EXPOSICIÓPremsa i dictadura: labat Escarré a Le MondeInauguració daquesta exposició amb motiu dels 50
anys de les declaracions de labat Escarré al diari francès Le Monde. Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Rambla Catalunya, 10, principal. 20 hores. Al Facebook i al Twitter del Barcelona Gratis hi podeu trobar més
activitats de darrera hora:
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50 anni fa cominciava a cadere il muro.. di Madrid
Dimecres, 13 de novembre de 2013
Nel pomeriggio del 13 novembre di cinquant'anni fa usciva la copia di "Le Monde" datata come sempre al
giorno successivo. Cosa c'era di straordinario in quella prima pagina, esattamente al suo centro? Possiamo
rivederlo qui.
Una delle più alte autorità ecclesiali spagnole, l'abate benedettino di Monserrat, Escarré, rilasciava un'intervista
esplosiva dal titolo: "Il regime spagnolo si dice cristiano ma non obbedisce ai principi di base del cristianesimo".
Segue poi l'elenco puntuale della mancanza dei diritti: libertà di stampa, di informazione, impossibilità di
decidere democraticamente sul governo, mancato rispetto delle lingue regionali. Sull'onda dell'enciclica
"Pacem in Terris" del mese di aprile, in sintonia coi lavori del Concilio Vaticano II ripresi in settembre e,
soprattutto, col nuovo papa Paolo VI eletto nel giugno precedente (un papa notoriamente antifranchista e
amico di Monserrat), il regime nazionalcattolico è delegittimato dalle sue fondamenta.
Rabbiosa la reazione del Regime, che si sentiva venir meno il terreno sotto i piedi: l'abate è costretto all'esilio
in Italia, ma la breccia nel muro di Madrid è aperta irreversibilmente. Samuel Huntington fa iniziare la Terza
Ondata Democratica il 25 aprile 1974, data della Rivoluzione portoghese dei garofani e fa giustamente notare
che tale ondata, quella che dopo il 1989 si sarebbe diffusa all'Est, parte dai paesi cattolici anche per l'influsso
decisivo del Concilio Vaticano II nei cui documenti finali sarebbe stata affermata la centralità della libertà
religiosa per tutti e l'opzione preferenziale per la democrazia. Ma se il 1974 è la data di inizio formale di
quell'Ondata, quell'intervista del 14 novembre 1963 è forse la prima tra le brecce solenni che ne crea le
condizioni.
Per questo hanno ragione i catalani a festeggiare solennemente il cinquantesimo in questi giorni.
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Dijous sinicien els actes dels 50 anys de les declaracions de labat...
Dimarts, 12 de novembre de 2013
(CR) El règim espanyol es diu cristià però no obeeix els principis de base del cristianisme. És només una de
les acusacions contra el règim franquista que va pronunciar abat Escarré a les famoses declaracions al diari
Le Monde publicades el 14 de novembre de 1963. Aquest dijous en fa 50 anys. Aureli M. Escarré es va haver
dexiliar dos anys després i només va poder tornar ja malalt per morir a Barcelona el 1968. Lefemèride ha
portat a l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) a creat la Comissió Escarré per commerorar
aquest aniversari amb la col·laboració de lAbadia de Montserrat i el suport de les principals institucions de
Catalunya i de diversos centres vinculats a la comunicació. Aquest dijous, una exposició a la seu del Col·legi
de Periodistes de Catalunya obre els actes que sinauguraran amb una conferència de Josep Maria Cadena,
comissari de l'exposició. Y, la setmana vinent, lacte central serà el dijous 20 al Palau de Generalitat. Hi
participaran labat de Montserrat, Josep Maria Soler, el conseller de la Presidència, Francesc Homs, i el regidor
de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana. Teresa Carreras, comissaria de la commemoració,
justífica el relleu que des de la societat civil es vol donar aquest aniversari perquè la seva significació històrica
va més enllà del fet religiós i avui molts no coneixen la seva història però labat és vist com un lluitador per la
justícia social i els drets individuals i col·lectius. Carreras remarca que el seu objectiu era treballar en defensa
de la identitat catalana, la justícia social i la reconciliació, entre vencedors i vençuts, de la mà de la nova
Europa que havia nascut només sis anys abans. Albert Manent, pal de paller Les declaracions de labat
Escarré van ser recollides pel corresponsal de Le Monde José Antonio Novais, però anys després es va
conèixer com la iniciativa va ser promoguda pels historiadors Albert Manent i Josep Benet. Ells dos van
impulsar la trobada i van ser els qui amb Josep M. Macip van pujar a Novais amb cotxe a Montserrat i van
supervisar el text que finalment va sortir publicat. Per això, coincidint amb aquest aniversari, aquest dissabte
en la Jornada del Grup Sant Jordi es va fer un homenatge a Albert Manent, reconeixent també tota seva tasca
de resistència i participació en campanyes com la que va portar a la dimissió del director de La Vanguardia,
José Luís Galinsoga, o la de Volem bisbes catalans. En lacte, Josep Maria Puigjaner va definir Manent com
pal de paller dinnombrables realitzacions culturals i desencadenant de múltiples actuacions de la política
clandestina que es va oposar al la dictadura feixista. En lagraïment, Manent va destacar el protagonisme i
compromís de Josep Benet en la resistència i la reconstrucció del país. El seguiment dels actes de
commemoració dels 50 anys de les declaracions de labat Escarré es pot seguir a través dun web amb gran
quantitat de material i informació i dun ampli desplegament a les xarxes socials.

68 / 68

