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Joan Carreres i Péra,
rector de Tossa de Mar i estudiós de Verdaguer
DAVID PAGÈS I CASSÚ

Joan Carreres i Péra (Sant Pol de Mar, 1945) va 
venir al món cent anys després de la naixença del 
seu admirat Jacint Verdaguer, de qui és un dels 

principals estudiosos i sobre qui ha escrit centenars 
d’articles. 

Dels catorze als vint anys treballa en el ram tèxtil. 
S’especialitza en el disseny. Durant l’any 1966 inicia 
els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona. Fa els 
cursos d’humanitats i filosofia amb el periodista i crític 
Josep M. Capdevila i Balanzó. En 1969 esdevé profes-
sor de català per a adults (grau mitjà) per la DEC (De-
legació d’Ensenyament Català) d’Òmnium Cultural. En 
1973 inicia la seva experiència periodística a la revista 
Presència.

El 24 de juny de 1975 és ordenat prevere. Ha exer-
cit de rector en diferents parròquies de la diòcesi gi-
ronina. Actualment s’està a Tossa de Mar. Durant tretze 
anys fou capellà custodi del santuari de la Mare de 
Déu del Mont.

En 1979 participa en l’equip fundacional del Punt 
Diari. Hi escriu una columna d’opinió diària fins a 
1990. Alguns d’aquests articles foren recollits en el 
llibre Cròniques humanes de cada dia. De llavors ençà 
col·labora amb el Diari de Girona, on cada divendres 
es pot llegir la seva columna. Tant per l’assiduïtat amb 
què publica en els mitjans de comunicació com per 
la qualitat dels seus escrits, ha esdevingut un dels co-
lumnistes dels Països Catalans més llegits. 

 Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1983), s’especialitza en 
l’època de la Renaixença, concretament en Jacint Ver-
daguer. Sobre el gran poeta català té cinc llibres pu-
blicats, l’últim, Verdaguer i l’Església, que va aparèixer 
el maig passat.

En 1987 publica un llibret titulat Arrels de Catalunya, 
que fou traduït a diversos idiomes. En 1988 edita El 
Mont, ahir un monestir avui un santuari. Aquell mateix 
any, amb motiu del Mil·lenari de Catalunya, col·labora 
amb diversos assaigs biogràfics en l’obra històrica La 
Nostra Gent, coordinada per J.M. Ainaud de Lasarte i 
J.M. Ballarín.

L’any 1991 surten a llum Les rutes de la fe, una guia 
cultural-informativa de la diòcesi de Girona. En 1992 
presenta en un llibre la història dels clubs UNESCO 
de Catalunya amb el títol Un camí obert.

La collita de 1994 és especialment copiosa. Apa-
reixen tres llibres seus: Cruañas, un volum estètico-
biogràfic sobre el pintor Josep Cruañas i Fages; Girona, 
aplec de narracions, recull d’articles i treballs periodís-
tics referents a la ciutat de Girona, i, amb el pintor Josep 
Oliveras, Els municipis de la Cerdanya. 

L’any 2003, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
li edita la tesi doctoral: Josep M. Capdevila. Ideari i 
poètica.

Mossèn Joan Carreres i Péra és una persona molt 
coneguda i molt estimada a les comarques gironines. 

David Pagès i Cassú (esquerra) 
i Mn. Joan Carreres i Péra (dreta) 

el mes de juny del 2007 
a la Casa de Cultura de Girona 
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—Dels catorze als vint anys treballà-
reu en el ram tèxtil. En aquells anys 
alternàreu treball, estudi i música. 
L’any 1966 iniciàreu els estudis ecle-
siàstics al Seminari de Girona. Quins 
records en teniu, d’aquella etapa de 
formació?
—Foren temps d’aprenentatge, en 
uns anys no gens fàcils. A casa hi ha-
via moltes necessitats, problemes de 
salut i pocs ingressos. I tanmateix el 
món s’obrí, com es pot obrir a qualse-
vol jove, encara en període de l’ado-
lescència. Vaig tenir la sort de trobar 
persones que van creure en mi, que 
van despertar en mi el gust per la sen-
sibilitat i la bellesa, i em van ajudar 
a encaminar la meva vocació. Em 
realitzava en el treball artístic (dis-
seny de models de gèneres de punt), 
l’estudi del comerç i la música (sol-
feig i piano). 

A vint-i-un anys, en l’eufòria del 
postconcili, es despertà la meva voca-
ció al ministeri sacerdotal. Per no ha-
ver d’anar a classe amb els vailets 
d’onze anys, el doctor Damià Estela, 
rector del Seminari de Girona, impulsà 
les antigues preceptories i fou així com 
vaig entrar en contacte amb Josep M. 
Capdevila, que s’oferí a donar-nos 
classes. 

—Ens consta que féreu els cursos 
d’humanitats i de filosofia amb el pe-
riodista i crític Josep M. Capdevila i 
Balanzó. Fa pocs anys li dedicàreu la 
tesi doctoral. Ens imaginem que Cap-
devila fou un mestre molt especial 
per a vós.
—Capdevila fou un mestre, no 
un professor, i ja està tot dit. 
Un home d’una vastíssima 
cultura general, un humanista, 
que sabia transmetre el saber 
amb la seva vida. Ja la seva 
filosofia arrenca de la vida. El 
que ens inculcà, sobretot, fou 
no menysvalorar res ni ningú, 
una passió per l’estudi, sempre 
a partir de les seves fonts. I un 
amor a Catalunya i les seves 
llibertats, com ell va tenir, fins 
a jugar-s’hi la pròpia llibertat. 
Els llargs vint-i-sis anys d’exili 
en són un clar exponent. 

Crec que érem alumnes privilegi-
ats, ja que podíem gaudir d’unes clas-
ses gairebé particulars. Tinc encara 
present aquella petita i lluminosa cam-
bra de la Salus Infirmorum de Banyo-
les, plena de llibres i papers pertot 
arreu. Aquell home, just arribat de 
l’exili, ens obrí un vastíssim camp i ens 
féu conèixer els amics que de tant en 
tant l’anaven a visitar. Hi recordo, en-
tre altres, el pas de Josep Pla, Josep M. 
de Casacuberta, Joan Coromines, 
Antoni Comas, Joaquim Molas, Tomàs 
Garcés... 

—Quins altres mestres heu tingut?
—No puc negligir de cap manera, en 
els estudis de música, Claudi Salom i 
Morera, que fou també, per a mi, més 
que un mestre. De professors del Se-
minari en guardo molts records, espe-
cialment del doctor Josep M. Marquès 
i Planagumà, que ens afeccionà als 
arxius i a l’estimació envers el llibre. 
Podria citar-ne molts.

—Vós sou un dels estudiosos verda-
guerians més importants del país. La 
quantitat ingent d’activitats que va 
generar Verdaguer amb motiu del seu 
centenari demostren que resta ben 
present en l’imaginari català. Quin 
lloc té Verdaguer en la Catalunya del 
segle XXI? El seu missatge, avança o 
retrocedeix en el temps?
—Verdaguer no necessita presentació. 
No sols és el Poeta de Catalunya, sinó 
el creador del català literari modern. 
Trobà la llengua com un diamant en 

brut i fou capaç de transformar un idi-
oma empobrit i amb una terrible anar-
quia ortogràfica, en una llengua dúctil, 
rica i elegant, que Pompeu Fabra po-
gué normativitzar.

Fou un excursionista que coneixia 
el país a fons perquè el va recórrer a 
peu de dalt a baix; el Trobador de la 
Mare de Déu i el Cantor de la Pàtria 
catalana; un observador perspicaç; 
sempre amb la llibreta i el llapis a 
punt. Per a recollir la veu del poble 
aplegà els mites de les tres muntanyes 
simbòliques de Catalunya –Pirineu, 
Montseny i Montserrat– i va ser un in-
fatigable rodamón. Fou un poeta inte-
gral: èpic, líric i místic. I la seva prosa? 
La millor del segle XIX; de fet, Verdaguer 
és el creador del periodisme literari. 
Podem demanar més? 

Fou un geni. Un d’aquells admira-
bles personatges que només apareixen 
de tant en tant en la vida intel·lectual i 
espiritual dels pobles. Un home intuï-
tiu i molt estudiós que agafà en brut 
l’extraordinari potencial escondit dins 
la llengua catalana i en féu un idioma 
de cultura. 

—Fa pocs mesos va sortir el llibre 
Verdaguer i l’Església (ed. Claret), del 
qual sou autor. El pròleg és de l’arque-
bisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Qui-
nes aportacions fa, aquest llibre?
—Vol ser una síntesi del que ha signi-
ficat Verdaguer en l’aventura espiritual 
de Catalunya. I, al mateix temps, vol 
desmitificar una sèrie de «tòpics» que 
en els més de cent anys de la seva mort 

Exposició de l’obra completa 
de mossèn Joan Carreres i Péra
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l’han desvirtuat: que era un escriptor 
rural, que no dominava la teologia, 
que en alguns moments trontollà la 
seva vocació… Justament en aquest 
llibre intento desfer, d’un a un, aquests 
tòpics enganyosos i presentar, més en-
llà de l’«home de les mil cares» que 
fou Jacint Verdaguer, el seu autèntic 
rostre humà i espiritual.

—Enguany commemorem els 175 anys 
de l’inici de la Renaixença. Ens consta 
que s’estan preparant moltes activitats 
al voltant d’aquesta efemèride. Tot ple-
gat, pot ser un revulsiu?
—Mireu, durant molts anys es cregué 
que la Renaixença fou la suma d’un 
grup d’individualitats (el desventurat 
tòpic de l’individualisme català), quan 
fou un moviment col·lectiu en el qual 
col·laboraren homes i dones ben repre-

sentatius del ventall català, procedents 
de totes les terres catalanes: les cièn-
cies i les arts, la música i la cultura. 
Només cal recordar una cosa. L’any 
1859 es convoquen els primers Jocs 
Florals de la Restauració, simul tà-
niament a Barcelona i a València. I, al 
costat d’Aribau i Verdaguer i Rubió i 
Ors, trobem Marian Aguiló a les Illes, 
i tota l’Escola Mallorquina, amb Costa 
i Llobera i Joan Alcover, i al País Va-
lencià, Teodor Llorente, entre altres. Jo 
diria que fou com un arbre carregat de 
fruita; fruita que anà madurant fins que 
donà una excel·lent anyada.

 —Des de l’any 1979 que col·laboreu 
en els diaris gironins, primer en El 
Punt, després en el Diari de Girona. 
Heu sabut trobar la manera de fidelit-
zar molts lectors. Els vostres articles, 
sempre positius i constructius, tracten 
temes molt diversos. Manegeu amb 
destresa l’espasa de la ironia. Quan 
convé són crítics. Quina és la vostra 
intenció, amb els articles?
—Ja ho expressa el títol general de la 
columna: «Torsimany». En el català 
clàssic significa intèrpret. Era el traduc-
tor que tenien els reis de la Confede-
ració catalano-aragonesa en les audi-
ències, i se l’emportaven en els seus 
viatges. Semblantment, el periodista és 
l’encarregat d’observar el món i les 
coses de la vida, i de fer-ne una inter-
pretació. Per això, la meva columna és 
miscel·lània. Parlo de tot i hi dono la 

meva interpreta-
ció. Pot ser discu-
tible, però sempre 
miro d’argumentar 
la meva opinió. 

—Heu conegut 
diferents persona-
litats de la cultura 
catalana, entre al-
tres, Joan Coromi-
nes i Josep Pla. 
Quins records en 
teniu?
—Quan recordo 
l’entranyable Joan 
Coromines, el cor 
se m’esponja d’e-
moció. Quin ho-
 me! Quin català! 
Quin amic! De 
vegades la vida té 
agradables sorpre-
ses. A Sant Pol de 
Mar, la meva mare 

li havia fet de mainadera. I, d’infant, el 
seu nom ja m’era familiar. El vaig co-
nèixer personalment a la cambra de 
Josep M. Capdevila, l’any 1971. El fill 
de la Neus! –em va dir en to apassio-
nat–. Des de llavors m’obrí de bat a 
bat les portes de casa seva de Pineda. 
No sols per compartir el seu arxiu –es-
balaïdor de dades– sinó també les se-
ves correries pel Montnegre i, a vega-
des, la seva taula. En alguns casos, 
també el vaig acompanyar en algunes 
trobades i conferències. En Joan era un 
enamorat del seu pare, l’escriptor, po-
lític i polifacètic Pere Coromines, de 

qui vaig publicar una petita biografia. 
M’hi ajudà, val a dir-ho, el doctor Sal-
vador Tió, de Sant Pol, metge de cap-
çalera d’ell i meu. 

Josep Pla? El millor prosista del se-
gle XX. Fou el mestre en periodisme, 
que sabé donar al català força, bellesa 
i equilibri. Un altre món. Recordo el 
dia que em vingué a visitar a Maià de 
Montcal. Era cap al tard. El sol es re-
flectia en les pedres de l’esglesiola ro-
mànica. Després de preguntar-me per 
què els capellans ens havíem tret la 
sotana, em digué: «Heu vist? Són del 
color d’aram.» Si una cosa em sap 
greu, és que no vaig tenir prou temps 
per a tractar-lo. 

—Com valoreu el moment actual de 
la literatura catalana. Com valoreu la 
fira de Frankfurt? 
—La Fira de Frankfurt mostra una cosa: 
el qui sembra, recull. Frankfurt i Ale-
manya són un tast del que podria ser 
la cultura catalana arreu del món. El 
sol fet que hi hagi en aquests moments 
més càtedres de català a Alemanya que 
no pas a l’Espanya castellana, és reve-
lador. Revelador d’una amarga realitat. 
Els catalans, com a catalans, fem nosa 
a l’Estat espanyol i al govern que el 
representa. Tant se val que sigui de dre-
tes o d’esquerres. Aquesta és la tragè-
dia del nostre poble. No tant que no 
tinguem Estat, sinó que l’Estat del qual 
–ens agradi o no ens agradi– formem 
part, ens priva d’exercir els nostres 
drets nacionals. Va contra Catalunya. 
Frankfurt és, en aquest sentit, un revul-
siu. I no tan sols per a Espanya, sinó 
també per a altres cultures centralistes 
com la francesa, que han aconseguit 
fer desaparèixer pràcticament el català 
com a llengua pròpia i col·loquial de 
les noves generacions. 

—Quins són els vostres autors prefe-
rits? 
—Els clàssics, entenent no sols els 
greco-llatins sinó els més significats de 
totes les cultures: Shakespeare, 
Goethe, Dant i Manzoni, Racine, Mo-
lière, Tolstoi, Cervantes, Llull, Ver-
daguer... M’interessen molt espe-
cialment els escriptors modernistes, 
molt més transcendents que no ens 
imaginem. I tot aquell moviment que 
en diem Noucentisme, per mitjà del 
qual es van establir les bases políti-
ques, científiques i culturals de la 
Catalunya contemporània. 
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—La vostra biblioteca té àrees molt 
diverses. Sorprèn la varietat de te-
mes que hi ha, prova fefaent que 
vós, més que un especialista en ma-
tèries diverses, sou un savi. Teniu 
alguna predilecció per algun gènere 
o per alguna temàtica? 
—En principi, estic obert a tot. A la 
meva biblioteca hi ha uns 10.000 lli-
bres. Aviat és dit. Ho arreplego tot, des 
de la ciència fins a la filosofia, de l’art 
als llibres de viatges. Però, a poc a poc, 
hi he anat acumulant les meves espe-
cialitzacions. Com a capellà, llibres de 
teologia, bíblia i espiritualitat. Però els 
llibres que m’atreuen molt especialment 
són els referits a l’antropologia popular 
religiosa, és a dir, l’influx de la cultura 
popular en la vida de l’Església i 
viceversa: l’influx de l’Església en la 
cultura popular, per exemple, l’hagio-
grafia o els goigs. Com a filòleg i crític 
literari, tot tipus de literatura: de viat-
ges, de ficció, conte, novel·la, poesia, 
teatre… M’han atret de sempre –és una 
suggestió que dec a Josep M. Capde-
vila– els clàssics catalans; però també 
els castellans, italians, anglesos, rus-
sos, alemanys i francesos. Els llibres de 
bibliòfil són la meva debilitat, però la 
butxaca no arriba a gaire. Si hagués 
tingut recursos, hi hauria esmerçat la 
meva fortuna. Ho he fet en part amb 
Mossèn Cinto. La meva biblioteca ver-
dagueriana és una de les col·leccions 
privades més completes que tenim a 
casa nostra. 

—Quina valoració feu de l’estat actual 
de la llengua catalana? 
—No sóc gaire optimista. Valoro l’es-
forç que es fa des dels àmbits univer-
sitaris, des de l’escola, des d’algun 
àmbit privat. Considero providencial la 
figura del malaguanyat Francesc Ferrer 
i Gironès: un autèntic apòstol de la 
llengua. Avui, considero que reculem. 
A cada bugada perdem un llençol… 
generacional. M’entristeix –ja ni arriba 
a indignar-me– la manca de sensibilitat 
dels polítics, que s’estan venent el pa-
trimoni lingüístic per un plat de llen-
ties. El bilingüisme que hi ha instituci-
onalitzat és nefast. No és més que un 
vil lingüisme, una total supeditació del 
català al castellà en àmbits tan fona-
mentals com els mitjans de comunica-
ció, el món publicitari, les relacions 
empresarials, el doblatge de pel·lícules, 
el món jurídic, l’etiquetatge comercial, 
el món esportiu, el món dels joves... 

Què més voldria, pobre de mi, que 
algú em digués que vaig errat d’os-
ques. I m’ho demostrés, és clar.

 —Ens agradaria que ens donéssiu tres 
consells per a impulsar l’ús social del 
català?
—1) Denunciar les incoherències de 
l’Estat. Denunciar-lo enèrgicament. Un 
Estat que no és neutre, com pretenen 
els polítics. Imposa el castellà a tots 
nivells i només a contracor ens tolera. 
Va sistemàticament contra el català... 
a tots nivells. 

2) No claudicar en l’ús particular 
de la llengua. Ni en-
fadar-se davant les 
bufetades que rebem 
constantment dels 
castellanoparlants... 
sinó treure’n una 
lliçó de supervivèn-
cia. Tenim una arma 
que ells no tenen, la 
ironia. I l’hem de fer 
servir. 

3) Què vull dir 
amb això? Mireu, tot 
sovint em trobo amb 
castellans agressius, 
sovint per una mal-
formació que ja els 
ve de l’escola. Visi-
ten l’església i es 
queixen perquè hi 
domina massa el ca-
talà: a la cartellera, a 
les misses, en els in-
formatius, etc. Et vé-
nen a la sagristia. 
Apa renten ser edu-
cats, però notes que 
s’alteren. No adme-
ten que a l’Estat es-
panyol hi hagi una 
llenca de terra en la 
qual el castellà no sigui la llengua 
pròpia. 

Jo me’ls escolto. Somrient. Espero 
que s’esbravin. I els dic, en castellà: 
«Les felicito. De todo corazón. Y qui-
siera ser como ustedes. Ojalá los cata-
lanes fuéramos como ustedes.» Em 
miren perplexos. I afegeixo: «Militan-
tes de nuestra lengua, como lo son 
ustedes de la suya.»

—»La llengua és la identitat.» Aquesta 
frase és vostra. La vàreu escriure en un 
article en què glossàveu la figura de 
l’activista Francesc Ferrer i Gironès. 

Ens agradaria que ens l’expliquéssiu 
una mica. 
—Ho expressava molt bé Josep Pla 
quan deia: «El meu país? Jo parlo i 
m’entenen. Ells parlen i els entenc.» 
Com pot subsistir una nació sense Es-
tat? Més encar, ¿com ha pogut subsis-
tir una nació supeditada a un Estat 
totalment hostil, obsessionat per fer 
desaparèixer el nom de Catalunya del 
mapa? Doncs, ha subsistit per la seva 
llengua.

—L’any 1980 la coalició Nacionalistes 
d’Esquerra us presenta com a tercer 

de la llista en les eleccions al Parla-
ment de Catalunya. Quins records en 
teniu, d’aquella etapa? Què us portà 
a entrar-hi? Com fou valorat el fet que 
un capellà entrés en el territori de la 
primera línia política?
—Va ser una aventura apassionant. So-
vint en parlem amb la Magda Oranich, 
a Tossa. Hi vaig entrar com a militant 
del Front Nacional de Catalunya (FNC). 
En tenia el carnet des de molt jove i 
mai més no he pertangut a cap altre 
partit polític. Els companys del Front 
em van proposar de número tres a la 
coalició i vaig ser acceptat. En vaig 
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parlar amb el bisbe, monsenyor Jaume 
Camprodon. Em va fer unes observaci-
ons, que li vaig agrair profundament, i 
al final em digué: «Si tu ho veus clar, 
endavant! En temes nacionalistes, ja 
saps com penso.»

—Ens agradaria que féssiu una valo-
ració –tant en clau de present com de 
futur– de Catalunya i dels Països Ca-
talans.
—Em sap greu no poder ser més op-
timista. Tinc la impressió que col·lec-
tivament el poble català –com a po-
ble– ha llançat la tovallola. I assumeixo 
també personalment la part de res-
ponsabilitat que hi pugui tenir; com 
l’hem d’assumir els ciutadans tots i 
cadascun; sense buscar excuses de 
mal pagador. No anem gens bé. Gens 
bé. El problema és nostre i només 
nostre. A Madrid a cada jugada ens 
foten canari. Causes? Jo diria que la 
principal és d’origen demogràfic; però 
n’hi ha moltes d’altres. El tantsemen-
donisme, el «laisser fer, laisser pas-
ser», la sang d’orxata que ens carac-
teritza a l’hora de reivindicar la nostra 
identitat..., l’ascensió a la tribuna del 
país d’uns polítics que fan de la de-
magògia el pa de cada dia. No espero 
ja res dels polítics de la meva genera-
ció. Homes com Josep-Lluís Carod-
Rovira han trencat tots els esquemes 
de coherència nacional. L’abisme que 
s’ha obert entre els polítics i el poble 
és profund. 

—Feu-nos també algunes consideraci-
ons sobre l’Església catalana.
—Ah! ¿Existeix jurídicament, l’Esglé-
sia catalana? Que m’ho expliqui al-
gun canonista. Fins que els bisbes, 
ara dividits en dos arquebisbats, no 
siguin capaços d’aplicar les resoluci-
ons del Concili de la Tarraconense i 
reivindicar a la Santa Seu la unitat 
indivisible de l’Església catalana, se-
rem sempre un apèndix –o una su-
cursal– de l’Episcopado Español. Sap 
greu, però és així. 

—Sant Ramon de Penyafort, confes-
sor del papa Gregori IX i conseller 
del rei Jaume I, és un personatge vin-
culable amb Tossa. La pintura que té 
dedicada a l’església, que vós vau im-
pulsar, en vol deixar record. Ens 
consta que és un personatge que te-
niu en molta estima. Quina relació 
tingué amb Tossa?

—Sant Ramon de Penyafort és, des de 
la seva canonització (l’any 1602), el 
copatró de la parròquia. Des de la seva 
vinguda –estrictament històrica i docu-
mentada– el mes de juliol de 1236, el 
seu record ha estat –amb alts i baixos– 
una constant en el nostre poble. La 
Creu de Sant Ramon de la Mar Me-
nuda, el signe miraculós que segons la 
llegenda hi va fer, situada en un indret 
de bellesa diamantina, és estimada i 
coneguda a Tossa, i el 23 de gener s’hi 
fa cada any una missa de campanya.  

No oblidem que sant Ramon és un 
català universal. Fou confessor de 
Jaume I, un dels pares del dret canònic 
i també del dret català. Gràcies a ell, 
els catalans tenim molts trets pertinents 
que són indubtablement signes d’iden-
titat que ens diferencien totalment dels 
espanyols. Per exemple? Mireu, els ho-
mes catalans casats porten l’anell a la 
mà esquerra, i els espanyols, a la dreta. 
I això ens ve del dret romà, que fou 
recopilat en el segle XIII per Ramon de 
Penyafort.

—Tossa, al llarg del segle XX, ha atret 
personalitats de les facetes més varia-
des (actors, escriptors, pintors...). Què 
és el que converteix aquesta població 
en un lloc tan encisador, capaç 
d’atreure tants d’artistes?
—Tossa, com Cadaqués –per dir els 
dos extrems de la geografia gironina– 
han representat un reducte de pau, un 
tast d’aquella bellesa primordial que 
entre tots hem fet malbé. I que estem 
fent malbé encara avui.

—El Vot de Vila de Tossa, que té lloc 
per Sant Sebastià, és una prova fefaent 
que les tradicions i les creences tenen 
en el nostre temps, malgrat tot, una 
gran força a casa nostra. Hi esteu 
d’acord?
—Els homes i dones mínimament sen-
sibles, amb sentit de país i d’identi-
tat, s’han adonat que si traiem de la 
vida dels pobles aquestes tradicions 
i creences, tot queda dissolt en el no-
res, tot se’n va en orris. I això fins i 
tot al marge del grau personal de la 
fe. El que cal és un mínim de cohe-
rència. No voler agafar aquestes fes-
tes i tradicions sicut tabula rasa, de 
cap i de nou, sinó ser molt conscients 
del bagatge de fe, d’història i d’an-
tropologia que atresoren. Altrament, 
seria trair l’herència dels nostres 
avantpassats. 

—Ens imaginem que deveu estar tre-
ballant en algun altre projecte. Què 
esteu preparant, actualment?
—M’abelliria molt poder publicar un 
llibre, que tinc pràcticament enllestit, 
sobre els santuaris de Girona. Havíem 
parlat anys endarrere d’incloure’l dins 
la col·lecció de la Fundació Caixa de 
Girona. S’han fet molts llibres sobre 
santuaris marians, però no n’hi ha cap 
sobre santuaris en general. Si ens hi 
fixem, trobem a les comarques gironi-
nes una sèrie de santuaris ben emble-
màtics dedicats a sants i santes: Santa 
Afra, Santa Cristina de Lloret, Sant 
Grau (de Tossa, d’Albons...), Santa Ca-
terina del Montgrí...

—L’any 1987 publicàreu un llibre de 
cinquanta pàgines titulat Arrels de 
Catalunya, que fou traduït a diverses 
llengües. Segurament que sou una de 
les persones més indicades per a res-
pondre’ns la següent qüestió: com fer 
compatible les arrels dels pobles amb 
el fenomen de la globalització?
—Et contestaré amb uns versos del re-
cordat Joan Oliver, l’entranyable Pere 
Quart:

Mai no serem universals
si abans no som ben catalans
arrels pregones, arbres alts.

O, en el mateix sentit, des de les 
Illes trobem la poesia de Joan Alcover 
«La Balanguera», avui l’himne de Ma-
llorca:

 Sap que la soca més s’enfila,
com més endins pot arrelar.
La Balanguera fila, fila,
la Balanguera filarà. 

Aquesta esquizofrènia de separar 
les arrels de pertinença a un poble 
amb el fenomen de la globalització 
l’han impulsada alguns polítics –d’es-
querres, per més obligar-vos– perquè 
parteixen d’una hipòtesi nefasta: posen 
el conjunt de les arrels del poble a la 
banda dreta, quan les arrels no són 
més que un signe d’identitat. 

Quin goig poder conversar 
amb mossèn Joan, davant 
mateix del passeig marítim 
de Tossa de Mar, que porta el 
nom de Jacint Verdaguer! ◆


