
14 DE NOVEMBRE DEL 1963 El diari Le Monde publicava a la portada una entrevista a l’abat de Montserrat Aureli
Maria Escarré, en què el monjo benedictí denunciava la manca de llibertat i de justícia del règim franquista i la persecució
de la llengua catalana. Cinquanta anys després, una exposició analitza unes declaracions amb conseqüències.
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«El règim espanyol es diu cristià,
però no obeeix els principis bàsics
del cristianisme». El 14 de novem-
bre del 1963, el diari francès Le
Monde publicava a la portada
aquest titular de l’entrevista a l’abat
de Montserrat Aureli Maria Es-
carré. Era la primera crítica direc-
ta al règim franquista d’una auto-
ritat destacada de l’Església catò-
lica. Per commemorar el 50è ani-
versari d’aquestes declaracions,
l’any passat l’Associació de Perio-
distes Europeus de Catalunya
(APEC) va impulsar una exposició
itinerant, Premsa i dictadura. L’a-
bat Escarré a Le Monde, que avui
arriba a Manresa, a la seu de la de-
marcació Catalunya Central del
Col·legi de Periodistes de Catalu-
nya (Plana de l’Om, 6, 1r pis).

La mostra s’inaugurarà a les 8 del
vespre i tindrà la presència del
pare Pius-Ramon Tragant, monjo
benedictí de la comunitat de Mont-
serrat, que glossarà la figura de l’a-
bat Escarré; de Teresa Carreras,
presidenta de l'Associació de Pe-
riodistes Europeus de Catalunya; i
del periodista Antonio Franco, que
valorarà l’impacte mediàtic d’a-
quelles declaracions i  la seva pos-
sible comparació amb el paper
que juguen els mitjans de comu-
nicació en els moments de tensió
política actuals. Les declaracions
d’Escarré (l’entrevista la signava el
corresponsal del diari francès a
Madrid, José Antonio Novais) van
tenir una difusió extraordinària a

l’època (es parla que se'n van fer
més de 300.000 còpies clandesti-
nes) i van ser instigades per l’his-
toriador Josep Benet i l’escriptor Al-
bert Manent amb la col·laboració
de Josep Maria Macip, advocat i ac-
tivista antifranquista. 

La publicació de les declara-
cions van ser el primer pas d’un
camí que va obligar Escarré i alguns
dels monjos que li havien fet cos-
tat a abandonar el monestir de
Montserrat davant de la intransi-

gència de la cúria catòlica i les
pressions del règim franquista.
Mentre que l’abat Escarré es va
exiliar a Itàlia, molts dels monjos
expulsats van trobar refugi a Cui-
xà (Prada del Conflent), un mo-
nestir que poc abans havia estat
abandonat. Precisament, Premsa i
dictadura. L’abat Escarré a Le Mon-
de s’instal·la a Manresa procedent
del monestir de Sant Miquel de
Cuixà, després d’haver-se vist al Pa-
lau Robert, al Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya, a Lleida, a Giro-
na, a la UAB i a la UVIC. 

La mostra consta de nou plafons
informatius i exemplars originals
de la premsa estrangera i espanyola
del moment. En ells s’analitza l’en-
torn polític i social del moment; el

paper que va jugar el periodista que
signava l’article;  la contundència
de les declaracions d’Escarré i el
seu ressò internacional; la reacció
d’un grup d’intel·lectuals catalans
encapçalats per Salvador Espriu a
favor de l’abat Escarré i la reacció
contrària a les declaracions de l’a-
bat Pérez de Urbel, de la comuni-
tat benedictina del Valle de los
Caídos; el posterior seguiment po-
licial de l’abat i la manifestació del
silenci a  Montserrat, l’1 de maig del
1964. La mostra també inclou la
projecció del documental L’abat Es-
carré. 50 anys de memòria. El res-
sò de les declaracions de Le Monde
(14-11-1963), amb imatges de l’a-
bat i testimonis de persones que li
van fer costat.
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Manresa rep l’exposició dels 50 anys de
les declaracions d’Escarré a Le Monde

La seu del Col·legi de Periodistes inaugura avui una mostra amb Pius Tragant, monjo de Montserrat, i
els periodistes Teresa Carreras i Antonio Franco, que reflexionarà sobre quin va ser l’impacte mediàtic


Aspecte de la mostra que avui s’inaugura a la capital del Bages

PALAU ROBERT 2014

La portada de Le Monde

«Premsa i dictadura. L’Abat
Escarré a Le Monde», que es
veurà fins a final d’octubre,
itinera des de l’any passat

El Teatre de l’Aurora d’Igualada
ha presentat la seva primera pro-
gramació elaborada conjunta-
ment amb els espectadors. Es trac-
ta d’un projecte innovador en què
els responsables de la sala inde-
pendent igualadina defineixen les
línies de la programació conjun-
tament amb un grup d’especta-
dors, que prèviament hauran anat
a veure diversos espectacles en di-
ferents sales d’arreu del país. En to-
tal s’han programat 13 propostes,
entre les quals destaquen alguns
dels èxits de la temporada com
Pulmons –que avui es pot veure a
Manresa – i Vània, el musical Sing,
Song, Swing i l’espectacle multi-
premiat L'avar, de la companyia
Pelmànec.

La programació s’obrirà el 26 de
setembre i, segons el director de la
sala, Òscar Balcells, la cartellera
està marcada per la diversitat de
gèneres i temàtiques, amb la in-
tenció d’arribar a tot tipus de pú-
blic. La Comissió de Programa-
ció –un grup integrat per set es-
pectadors anoiencs– es va posar en
marxa el mes de novembre passat
i ara  dóna els seus primers resul-
tats. Segons Balcells, «deixem de
programar per als espectadors i
programem amb els espectadors».

Diversitat de gèneres
A banda de les obres esmentades,
a l’Aurora també es podrà veure
Aquellos días azules, i el teatre
serà, novament, un dels escenaris
d’El Més Petit de Tots (0-5 anys),
amb dues propostes: Latung La La
diu que el pes petit és el pes més
gran de tots, de l’igualadí David
Ymbernon; i El meu jardí, de la
companyia brasilera Grupo So-
brevento. Els espectacles infantils
continuaran amb El país de pa
amb tomàquet, de la companyia el
príncep Totilau, i l’Enciclopèdia
baixeta de la nit, de les 2prince-
sesbarbudes.  Les sessions de con-
tes per a adults les protagonitzarà
el popular narrador Joan Boher,
amb Contus interruptus. I dins del
Cicle Tardor de Joventuts Musicals
d’Igualada, s’oferiran els concerts
de Marta Carceller i Esther Pinyol
i de la formació Barrock’n’roll.
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El teatre igualadí proposa
13 espectacles de
setembre a desembre, amb
èxits com «Vània» i «L’avar»



L’Aurora estrena
la seva primera
programació
elaborada amb
els espectadors

Una selecció cronològica d’obra
gràfica de l’artista de Riudoms
Joaquim Chancho i una especial
proposta artística de l’artista txeca
de naixement i canadenca d’a-
dopció Jana Sterbak seran les dues

exposicions temporals que pre-
sentarà el Museu de Montserrat
(MDM) per a la seva temporada de
tardor i hivern i que s’inauguren el
novembre, a  l’Espai d’art Pere
Pruna i a la Sala Daura, respecti-
vament. La mostra de Chancho s’i-
naugurarà el dilluns 10 de no-
vembre. Amb el títol provisional
d’Estampes, és comissariada per
Antònia Vila. L’exposició recollirà
una cinquantena de peces, que
van des del 1971 fins a l’actualitat,
i inclourà una sèrie inspirada en

Montserrat. Chancho va protago-
nitzar la primera mostra temporal
del nou MDM, renovat fa 10 anys,
i que va marcar l’inici de l’aposta
continuada per l’art contempo-
rani del museu montserratí.

I el 27 de novembre aixecarà el
teló una proposta artística única,
la que protagonitzarà Jana Sterbak,
que farà interactuar la seva obra
amb algunes peces del fons del
Museu de Montserrat. La mostra
la comissaria Teresa Blanch i té la
col·laboració de la galeria Tàpies,

el Macba i l’Oficina del Quebec a
Barcelona. El principal element de
referència en la seva obra és el cos,
com a element d’identificació de
la persona. Una de les peces des-
tacades a Montserrat serà Plane-
tarium, en què l’artista mira a l’ex-
terior tot inspirant-se en l’astro-
nomia amb un conjunt de grans
esferes de vidre.

D’altra banda, el museu pror-
roga, fins al 10 de novembre, l’ex-
posició de teixits coptes que es pot
veure actualment a la Sala Daura. 
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Jana Sterbak i Joaquim Chancho visiten Montserrat
El novembre s’inaugurarà

«Estampes», de Chancho, i
Sterback interactuarà amb
peces del fons del museu




