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Ignasi, ens podries explicar breument on vas 
néixer i com va ser la teva infància?
Jo vaig néixer a Barcelona, el 1938. Al núme-
ro 20 del carrer Bailèn, al barri de l’eixample. 
Érem sis germans: un germà gran, dues noies, 
i després vaig venir jo i dos germans més pe-
tits. els meus pares em van enviar als jesuïtes 
de Sant Ignasi, però una enorme desgràcia fa-
miliar ens va marcar a tots.

Què va passar?
Amb els pares anavem a estiuejar a Alp, a la 
Cerdanya, i una nit es va declarar un incendi a 
la casa i la mare va morir. era el 28 de juliol i 
jo només tenia onze anys. el germà més gran 
devia tenir uns divuit anys i el més petit, sis. 
recordo que el meu germà gran la va voler 
treure de les flames però ja no hi havia res a 
fer. Això ens va provocar un col·lapse que ens 
va marcar a tots d’una forma definitiva, per-
què ens va enganxar en el moment de l’ado-
lescència, del canvi. I, a més, com a mare era 
una dona que omplia moltíssim i que desa-
paregués en una nit va ser realment tot un 
drama. Aleshores el meu pare ens va portar 

a un internat de Girona, al col·legi del Collell, 
on vaig acabar tot el Batxillerat. Aquest lloc 
és conegut pel llibre Soldados de Salamina. 
era un col·legi de capellans diocesans, molt 
naturals i catalans, i recordo que anàvem a 
pescar anguiles i que s’arremangaven la so-
tana per anar d’excursió. Va ser un ambient 
molt favorable per a mi i va ser llavors quan 
vaig decidir d’entrar al seminari de Barcelo-
na, tenia setze anys, i als vint-i-tres em van 
ordenar capellà; era l’any 1961.

Com recordes aquells anys? I quan sorgeix la 
idea d’anar a Xile?
A l’entrar al seminari vaig tenir una continu-
ïtat d’esperit, perquè també hi vaig trobar 
capellans diocesans, que eren molt diferents 
dels de els ordes religiosos, com els jesuïtes. 
Va ser l’època més feliç de la meva vida, per-
què gràcies a les lectures que feia de la Bíblia 
després he pogut dedicar-me a la literatura i 
a escriure llibres. A més, teníem un profes-
sor de la Sagrada escriptura molt bo, el Dr. 
Gomà, que ens feia interpretar cada text de 
forma minuciosa, amb rigor i estima. era 
l’època en què acabava de sortir l’encíclica 
Fidei donum del papa Pius XII, que demana-
va a totes les diòcesis del món que anessin 
a missions. L’ambient que es respirava en 
el seminari era d’una total revolució. A més, 
al nostre curs –n’érem uns 30! –, la meitat 
veníem del Batxillerat i no del seminari me-
nor, i, per tant, érem més moderns i teníem 
una mentalitat absolutament nova i diferent, 
i vam crear dos grans grups per anar a les 
missions. un grup va marxar a l’Àfrica, al Ca-
merun, i l’altre grup va anar a Xile. els pri-
mers que van marxar a Xile ens vam dirigir 
al nord, a una comunitat a prop del desert 

Igansi Pujades i Domingo
“Vaig venir a la parròquia, però no a fer de vicari ni res oficial,  
sinó que volia sentir-me lliure per a crear comunitats de base”

Ignasi Pujades, al centre assegut en primer pla,  
amb els seus germans. Arxiu Pujades.
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d’Atacama, a la província d’Antofagasta, però 
alguns de nosaltres preferíem un lloc urbà, i 
vam anar a parar a Valparaíso. Això passava 
el 1963. Aleshores el bisbe d’aquesta ciutat 
ens va enviar a Viña del mar, primer a la par-
ròquia de Fàtima, on vam passar sis mesos 
d’adaptació, i després vam anar a viure a la 
població de Forestal Alto, tota feta de “ca-
llampes” (barraques). Jo em vaig instal·lar en 
una d’aquelles callampes de 6x3 amb un altre 
company, en Josep ribera, que uns anys més 
tard va fundar el CIDoB. ell va haver de tor-
nar abans a Catalunya per dirigir el nou mo-
viment d’Agermanament, que agrupava els 
capellans i els laics que anaven marxant cap 
al Camerun i Xile, i que formaven cada dia 
un grup més nombrós. Li vam posar aquest 
nom perquè en aquella època els francesos 
ens inspiraven molt, i jumelage, en francés, 
vol dir “agermanament” –agermanament de 
dues ciutats, per exemple.

I hi vas estar durant nou anys, a Xile...
Bé, l’endemà de sortir del seminari, vaig veu-
re que tot allò no servia per a res. ens van 
enviar a una població nova d’immigrants de 
Sabadell que es deia Torre-romeu. Aquella 
gent vivia en coves, al costat del riu ripoll. 
I, és clar, vaig veure que l’ensenyament tan 
ben estructurat del seminari no lligava gens 
amb la realitat del carrer. Va ser un canvi molt 
fort, però, a la vegada, molt positiu. I al cap 
d’un any i mig, ja ens tocava anar a Xile, per-

què, de fet, ens van enviar allà per preparar-
nos, o, millor dit, nosaltres vam triar anar 
allà, perquè el bisbe d’aquí ho respectava tot. 
Hi havia el Jubany, el bisbe Narcís Jubany, 
un home fabulós, molt obert i molt humà, i 
no com alguns dels d’ara. en definitiva que, 
després de l’experiència de Sabadell, arriba el 
moment d’anar a Xile. Això sí que va ser una 
cosa veritablement impressionant. Nosaltres 
hi anàvem amb un esperit molt predisposat 
a estimar la gent tal com és, i no des d’una 
estructura parroquial. 

Aleshores, vau organitzar tota la població? 
No, no. Ja hi havia tot un moviment de jun-
tes veïnals molt fort. Quan vam arribar a Xile, 
l’any 1964, era l’època del democratacristià 
eduardo Frei montalva, que parlava de la re-
volució en llibertat, i va engegar tot un mo-
viment molt fort a les poblacions, i es van 
començar a organitzar les associacions de 
veïns a totes les poblacions xilenes. em sem-
bla que a Forestal Alto hi havia unes onze po-
blacions, repartides en un terreny molt mun-
tanyós. en cada una hi havia una associació. 
Llavors, en Pep ribera es va dedicar a la for-
mació dels adults i jo, a la joventut. ell com-
partia les reunions amb els líders veïnals i jo 
em vaig dedicar a crear un centre juvenil on 
ens reuníem setmanalment unes cinquanta 
persones. I van ser nou anys realment fabu-
losos. Però cap al final de la meva estada hi 
va haver un procés de canvi ideològic. recor-
do que durant el trajecte en transatlàntic cap 
a Xile vam conversar molt amb una família 
demòcrata-cristiana que ens va entusiasmar, 
perquè nosaltres veníem de Franco, i aquí no 
es parlava de política, no es parlava de res, 
i aquelles persones estaven entusiasmades 
amb Frei, i volien que guanyés com ho va fer 
i va governar Xile del 1964 al 1970. I això ens 
va crear totes unes expectatives fantàstiques. 
Nosaltres hi havíem anat sense definir-nos, 
però vam anar veient que l’embranzida de la 
democràcia cristiana era molt forta. Alesho-
res, però, va esclatar una crisi en el seu go-
vern, a conseqüència de les matances que hi 

Ignasi Pujades, el primer per l’esquerra ajagut,  
amb companys durant la seva estada a Xile.  
Arxiu Pujades.
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va haver a llocs com Puerto montt, on la gent 
va ocupar les terres deshabitades i hi van 
construir les seves callampes.

I és quan apareix la figura de Salvador 
Allende?
De fet, era la quarta vegada que Allende es 
presentava a les eleccions. Per a nosaltres 
això de ser marxistes, de la unitat Popular, 
que era el partit que capitanejava, era abso-
lutament impensable, perquè per a un un ca-
pellà o un cristià era difícil assumir aquesta 
ideologia. Aleshores vam crear Cristians pel 
Socialisme. Però d’això ja en parlarem més 
endavant. el que vull explicar és que jo vaig 
començar a fer la transició cap al marxisme –
em refereixo al materialisme històric, el de la 
lluita de classes, el de la plusvàlua, però no al 
dialèctic, que no entenia ni em feia cap falta– 
sobretot arran de la lectura del Manifest del 
Partit Comunista, que per a mi va ser d’una 
claredat i d’una contundència similar a la que 
havia trobat en els evangelis. També em va 
ajudar molt llegir el teòleg i filòsof francès 
Pierre Teilhard de Chardin, sobretot els seus 
dos llibres centrals, Le phénomène humaine i 
Le Milieu divin, ja que a partir del seu evolu-
cionisme cristià vaig poder obrir-me al mate-
rialisme històric del marxisme. I Allende po-
sava el rostre humà a aquest marxisme, amb 
la seva vía chilena hacia el socialismo, que era 
una via absolutament democràtica. La ma-
teixa tarda de la victòria d’Allende, el 4 de 
setembre del 1970, vaig decidir assumir ple-
nament i sense prejudicis el programa de la 
unitat Popular i col·laborar-hi. Vam continu-
ar treballant a les poblacions. un dia, Allende 
va convidar Fidel Castro a visitar Xile, i era 
quan nosaltres estavem creant Cristians pel 
Socialisme amb gent de Santiago, la capital, 
i ens va invitar a parlar amb ell. Allà vam ex-
plicar que el cristianisme estava enfeudat en 
la democràcia cristiana i que nosaltres el volí-
em treure del monopoli que n’havia fet, i que 
estavem creant el moviment dels cristians-
marxistes i que procuràvem fer una lectura 
revolucionària de la Bíblia des del punt de 

vista de la lluita de classes. Aleshores, Fidel 
Castro va fer un discurs dels seus i ens va co-
mentar que cristianisme i marxisme no eren 
incompatibles, al contrari, que sintonitzaven 
en moltíssimes coses. I ens va dir: “Pero, eso, 
¿por qué no vienen a decírnoslo a Cuba?”. 
Total, que ens va invitar a onze persones, la 
majoria capellans, i vam estar tres setmanes 
a Cuba. Allò també va ser un impacte brutal, 
i vam mantenir una gran conversa amb Fidel 
Castro, de quatre o cinc hores. Bé, més que 
conversa va ser un monòleg, perquè era ell 
qui parlava i nosaltres ens limitàvem a fer-li 
tímides preguntes.

I per què vas tornar a Catalunya?
Jo portava gairebé nou anys a Xile treballant 
molt a les comunitats, i portava a sobre un es-
très descomunal perquè, per Allende, hi havia 
una gran divisió a la comunitat cristiana: els 
grans estaven amb Frei i el joves, amb la uni-
tat Popular, i jo volia estar bé amb tothom. A 
la tornada de Cuba, vaig veure que necessitava 
passar un estiu a Barcelona i descansar uns 
mesos. Vaig venir-hi el maig del 1972, amb la 
idea de tornar a Xile al setembre. Però vaig 
veure que necessitava més temps de repòs. 
I em vaig quedar a viure a la meva casa del 
carrer Bailèn. en aquella època, anava a col-
laborar amb Agermanament, al carrer roger 
de Llúria. Però, aleshores, va arribar l’11 de 
setembre del 1973, i hi va haver el cop d’estat 
del dictador Pinochet. Això em va produir un 
daltabaix emocional absolut. Com podia ser 

Ignasi Pujades, el setè per l’esquerra de la tercera, 
amb els companys del seminari.  
Arxiu Pujades.
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que en un sol matí es poguessin cruspir tot el 
que havia fet Allende, i el que havíem fet no-
saltres, gairebé en dos anys? Afortunadament 
per a mi, jo era aquí. Si hagués estat a Xile 
m’haurien pelat a les set del matí, com van 
fer amb molts altres. Perquè, és clar, nosaltres 
estàvem amb tots els grups de la joventut del 
moviment de la unitat Popular, que van ser 
els primers que es van carregar. un company 
nostre, el capellà Francesc Puig, més conegut 
com a Pancho, el van fer presoner i el van por-
tar al Lebu, un vaixell que s’utilitzava com a 
presó, i allà el van torturar. Però, després, el 
consulat va intercedir per ell i va poder tornar 
a Barcelona.

I aleshores és quan escrius el teu primer lli-
bre, la biografia de mossèn Joan Alsina?
un dia d’abril del 1975 va aparèixer pel local 
d’Agermanament el sacerdot gironí miquel 
Jordà amb documentació del capellà Joan Al-
sina, a qui havien afusellat poc després del 
cop d’estat. Va preguntar si hi hauria prou 
material per fer-ne una biografia. Jo vaig lle-
gir l’escrit de comiat del mateix Joan Alsina i 
em va consternar. Aleshores vaig veure que 
hi havia molta documentació interessant. 
Jo no havia escrit mai res, excepte les cartes 
des de Xile –una gran font d’aprenentatge–  
i alguns articles. Vaig acceptar de fer-la i vaig 
passar-me gairebé vuit mesos escrivint la  
biografia, Joan Alsina: Xile al cor, un títol que 
volia ser la meva resposta al llibre de poe-
mes de Pablo Neruda durant la Guerra Civil: 
España en el corazón. 

Primer llibre escrit i primer premi...
Sí, el llibre va guanyar el premi Aedos de bio-
grafia, que es va lliurar el dia de Santa Llúcia 
del 1975. Va ser el primer premi de biografia a 
casa nostra després de la mort del dictador. 
L’escriptura d’aquest llibre em va produir una 
catarsi total, perquè Joan Alsina era un com-
pany meu de Girona, que vivia i treballava a 
Santiago de Xile i que va ser afusellat per Pi-
nochet. I era l’home més meravellós, més in-
nocent i més pulcre que hi podia haver sobre 

la Terra, i només tenia 31 anys! Alhora que feia 
de capellà, era el cap de personal de l’hospital 
més important de Santiago. en el primer mo-
ment dsprés del cop, es va mantenir a la par-
ròquia de San Antonio, però en saber que els 
militars el buscaven, es va dir: “Jo estaré amb 
els meus companys de treball”. Va redactar a 
mà el seu meravellós darrer escrit i el va deixar 
a la tauleta de nit. I a les dues del migdia del 19 
de setembre va tornar a l’hospital, i a les onze 
del vespre era afusellat a sobre del pont del riu 
mapocho, i el seu cos, llençat al riu. Al llibre 
volia abocar tota la impotència i la ràbia que 
portava a dins. en el fons, jo m’hi sentia ple-
nament identificat perquè això m’hauria pogut 
passar perfectament a mi.

Tinc entès que alguna persona de Sant An-
dreu et va ajudar a fer el llibre.
efectivament, jo no sabia escriure en català 
perquè no me n’havien ensenyat, ni al Batxi-
llerat ni al seminari. A casa, és clar, parlàvem 
català, però no sabia escriure’l. I aleshores 
el que anava fent en castellà m’ho anava tra-
duint el rector de Sant Pacià, mossèn Cerdà. 
Però al cap d’unes quaranta pàgines ja vaig 
animar-me a escriure directament en català. 
I, finalment, me’n vaig anar a montserrat per 
acabar el llibre. Al començament hi vaig anar 
per tres setmanes i m’hi vaig acabar passant 
sis mesos. 

Ignasi Pujades, segon per l’esquerra, amb la resta 
de guanyadors de la Festa Literària de la Nit de Sant 
Llúcia, 1975. Arxiu Pujades.
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Com és que contactes amb mossèn Cerdà?
Quan vaig veure que no podia tornar a Xile 
per culpa del cop d’estat, em vaig proposar 
de treballar al nivell de les comunitats de 
base, tal com ho havia fet a Forestal Alto. 
No volia exercir de capellà convencional fent 
batejos, comunions i misses. Volia treballar 
amb la gent, amb les seves problemàtiques. 
A més, ja em vaig començar a plantejar de 
casar-me. I és llavors quan entro en contac-
te amb mossèn Josep Camps i Aleu, rector 
de la parròquia de Sant Andreu de Palomar, 
un home íntegre i progressista, que també 
havia estat a Amèrica, a Colòmbia concreta-
ment, tot i que ell tenia un estil força diferent 
al meu, ja que a ell li continuava agradant la 
litúrgia. Personalment li vaig dir que si venia 
a la parròquia no hi volia fer ni de vicari ni de 
res oficial, sinó que volia sentir-me lliure per 
crear comunitats de base. Quan en Camps 
em va dir que no hi havia cap inconvenient, 
em vaig traslladar a viure a la parròquia. en 
aquella època, la parròquia era com una 
mena de zoològic perquè hi vivia tota mena 
de gent. recordo que també hi anava l’emília 
miró, que després va ser la dona del Camps. 
I la maria Isabel roig. Allà tots érem “pro-
gres” i fèiem sobretaules molt interessants. 
A través de Jordi Vallverdú manteníem con-
tacte amb la naixent Associació de Veïns1; 
i també amb Bandera roja, per les meves 
afinitats ideològiques amb el marxisme. No 
actuava com a vicari oficial, però sí que vaig 
ajudar en el cas de les misses per la mort 
d’un obrer a la tèrmica del Besós, l’abril del 
1973, o en el funeral de Puig Antich, sis dies 
després de la seva execució, que va ser un 
acte impressionant. 

En què consistien aquestes comunitats de 
base?
Jo crec que la inspiració última venia de les 
Joventuts obreres Cristianes (JoC), que tre-
ballaven molt el tema de la revisió de vida 

amb molta influència de la veïna França. el 
seu mètode de reunió, la revisió de vida, 
amb el seu “veure, jutjar i actuar”, s’adequa-
va moltíssim a la nostra manera de fer. És a 
dir, primer hem de veure les coses, després 
jutjar-les i, finalment, actuar. Per tant, era 
un complement perfecte entre el pensament 
i l’acció, oi? I allò era el que ens inspirava. 
Fèiem trobades de comunitats i ens reuní-
em a les cases de la gent per celebrar l’eu-
carístia. en aquest context va anar sorgint a 
Barcelona el moviment de Cristians pel Soci-
alisme (CPS). mossèn Camps va crear el full 
parroquial, que sortia cada diumenge, i des 
de Cristians pel Socialisme de Sant Andreu 
vam fer la revista Home Nou, un butlletí que 
donava a veure la nova manera d’entendre 
el cristianisme i l’humanisme, l’acció social 
i l’acció política.

Per què aquest nom: Home Nou?
Perquè era el pal de paller de la ideologia del 
Che Guerava. o sigui, ell tenia moltes discus-
sions sobre el Hombre Nuevo. el Che Gueva-
ra va ser un ideòleg; té unes obres completes 
brutals. Aquest nom era un símbol per haver 
intentat rebentar les cadenes.

Has comentat que es van celebrar dues mis-
ses amb un component antifranquista...
Sí. La primera va ser la del márquez, l’abril 
del 1973, un obrer de la Tèrmica del Besòs, 
que va ser abatut a trets. De fet, tinc un ar-
xiu en què hi ha molta documentació sobre 
aquesta època. Per exemple, aquí tens un 
fulletó que explica què va passar: “mañana 
se van a cumplir exactamente ocho días de 
la muerte de manuel Fernández márquez, 
trabajador de la empresa Copisa y 27 años 
de edad, casado, con un hijo y natural de la 
Pobla de Lillet, provincia de Barcelona. esta 
muerte fue resultado del enfrentamiento en-
tre un grupo de 1.500 trabajadores que cus-
todian la central térmica de la FeCSA en San 

1  L’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar va ser fundada el 12 d’octubre de 1971, malgrat que va ser 
legalitzada el 23 de maig de 1972.
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Adrián del Besós y las así llamadas fuerzas 
de orden público, las cuales, según la nota 
del Gobierno Civil de Barcelona, se vieron 
obligadas a disparar al aire, pero cuyas ba-
las dieron realmente en la cabeza de manuel 
Fernández márquez, dejándolo muerto casi 
en el acto, y también en el cuello de Sera-
fín Villegas Gómez, de 25 años, natural de 
Barcelona, contratado por la empresa Con-
trol y Aplicaciones S. A., dejándolo herido de 
gravedad. un nuevo asesinato, pues, ha sido 
perpetrado por la policía de nuestro país te-
niendo como víctima, una vez más, un mi-
embro de la clase obrera.”

I es va fer una missa a la parròquia de Sant 
Andreu?
Les misses sempre les deia mossèn Camps, 
però aquesta vegada jo en vaig dirigir els par-
laments introductoris. De fet, veig que hi vaig 
llegir: “Todo el poder para los trabajadores. en 
Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, esclavo 
ni libre, judío ni gentil; todos somos iguales 
en Cristo Jesús.”

I després va venir la missa de Puig Antich, 
sis dies després del seu assassinat, el març 
del 1974?
L’assassinat de Puig Antich ens va impactar 
d’una forma inexplicable, perquè sabíem que 

el jutjaven i que el podien condemnar, però 
ningú no pensava que el matarien. Fins i tot 
recordo que havíem fet tota una petició al 
papa Pau VI. Crèiem que era un home que 
podia entendre que s’havia de fer un indult 
a Puig Antich. I estàvem convençuts que l’hi 
donarien aquella nit. Llavors, en llevar-nos 
l’endemà, recordo com si fos ara que vam 
mirar la tele de la parròquia a les 10 del matí 
i ens vam assabentar que l’havien afusellat. 
Va ser com un col·lapse. Per a nosaltres i per 
a tothom. Després vaig anar al seu enterra-
ment, a montjuïc, però vam haver d’escapar 
dels cotxes de la policia saltant del carrer i 
corrent per les vies del tren que hi ha sota 
la muntanya. Vaig anar a dinar a casa meva, 
però no hi vaig comentar res perquè sabia 
que era un tema que no els agradava.

Aleshores és quan prepareu el funeral a la 
parròquia...
Sí. mossèn Camps volia fer una missa en 
memòria seva. De fet, aquí veig una carta 
que vam enviar als seus familiars i en què els 
convidàvem a la cerimònia, encara que no re-
cordo qui la va escriure: “Benvolguts pares i 
germans d’en Salvador, profundament com-
moguts hem anat seguint els esdeveniments 
relacionats amb el vostre fill i germà, i així, 
com en mostra de solidaritat amb ell i amb 
vosaltres, hem decidit celebrar un funeral a 
l’església parroquial de Sant Andreu avui di-
vendres a les 9 de la nit. Des de la comunitat 
cristiana us hi convidem. un cop més podreu 
sentir com n’és de prop vostre el poble de 
Barcelona i la comunitat dels creients. Que 
almenys aquest escalf ajudi a emplenar el 
buit tan injust i brutalment creat a la vostra 
família. Si decidiu venir, podeu dirigir-vos a la 
sagristia mitja hora abans de l’inici de l’acte 
per tal de poder disposar per a vosaltres els 
primers seients de l’església. Aquesta par-
ròquia es troba a la plaça d’orfila i, si veniu 
amb metro, heu de baixar a l’estació de Sant 
Andreu, que es troba davant mateix de la par-
ròquia. us hi esperem, doncs, i un cop més 
us manifestem la nostra comunió i la profun-

Ignasi Pujades en una manifestació a finals dels anys 
70, a l’extrem dret de la fotografia, amb barba.  
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da certesa de fe que en Salvador és un dels 
tants seguidors de Crist que, com ell, han 
donat la vida pels seus germans, i recordeu 
que aquesta és la prova màxima de l’amor so-
bre la qual serem judicats l’últim dia. en nom 
dels companys sacerdots.”

La Maria Isabel Roig, veïna del barri, ens va 
comentar que hi va venir la policia. Recordes 
més detalls d’aquella missa?
recordo que la parròquia estava completa-
ment plena, a rebentar. Hi havia molta policia 
a fora. I volien entrar a l’església per l’entrada 
principal de plaça d’orfila. recordo que en 
Camps va sortir i va dir alguna cosa semblant 
a “ustedes no tienen derecho a pisar ni un es-
glaón”. I és que la parròquia tenia el dret d’asil 
reconegut pel concordat. Llavors, els jeeps de 
la policia es van instal·lar encerclant l’entrada 
de l’església. Finalment, la missa es va poder 
celebrar i, en acabat, la gent va començar a 
sortir per la porta principal com si fossin rato-
lins i en silenci. La policia no va detenir ningú. 
Suposo que tenien l’ordre de no fer-ho. I, que 
jo sàpiga, tampoc no van identificar ningú. Va 
ser una cosa molt impressionant. (en aquest 
moment l’Ignasi es disposa a ensenyar-me 
una carpeta amb molts documents i retalls 
sobre Puig Antich...) Ara podem mirar alguns 
d’aquests documents: “el día 7 tuvo lugar un 
importante funeral en la iglesia de San Just. 
Para las 9 de la noche del mismo día esta-
ba convocado un funeral en la parroquia de 
San Andrés del Palomar, un barrio extremo 
de Barcelona. el acto religioso había sido 
convocado por hojas ciclostiladas, asumidas 
por la parroquia y masivamente distribuidas 
por el barrio...”. ostres, doncs no en tinc cap, 
d’aquestes octavetes, i seria molt interessant 
trobar-ne alguna.

Però tenim documentació sobre la missa a la 
parròquia?
(Continua remenant la paperassa) Sí..., aquí 
hi ha aquesta crònica: “Acudieron más de 
3.000 personas. muchas quedaron fuera, in-
timidadas por el impresionante despliegue 

policíaco, puesto en pie desde la mañana. 
Quienes iban acercándose a la parroquia 
se concentraban, primero, a cierta distancia 
y, luego, en grupos masivos, entraban en el 
templo, impidiendo así que la policía, apos-
tada en la misma puerta, no pudiera efectuar 
detenciones individuales. Dentro, podía ob-
servarse inmediatamente la importante par-
ticipación de gentes del barrio, mucha gente 
de avanzada edad, muchas chicas y mujeres 
predominando sobre el número de hombres. 
mientras el público iba llenando la nave cen-
tral y las laterales, dos jóvenes daban el tono 
a las canciones que serían cantadas luego 
colectivamente. A las nueve en punto, con el 
templo lleno, un joven de San Andrés explicó 
el motivo del acto, la ejecución de Salvador 
Puig, y señaló las partes de qué iba a constar: 
lectura de textos, canciones, homilía del pár-
roco y compromiso final.” 

Ignasi, aquest jove que cita la crònica eres tu?
Clar! em quedo de pedra. mare de déu! És que 
no me’n recordava: “Tres textos fueron enton-
ces leídos por tres personas del barrio. una 
chica dio lectura a varios artículos de la De-
claración de los Derechos Humanos, aprobada 
por las Naciones unidas, que españa nunca 
ha firmado, aquellos que guardan mayor re-
lación con la privación de las libertades fun-
damentales y con el derecho a la vida. un sa-
cerdote leyó amplios extractos de la homilía 
aprobada por monseñor Añoveros –el bisbe 
basc que el 24 de febrer havia publicat una 
pastoral perquè es reconegués la identitat 
basca–, ilegalmente retenido en su domicilio 
y apóstol de una nueva iglesia que luchará por 
la libertad. y, finalmente, un hombre ya mayor 
hizo lo mismo con el conocido texto bíblico ‘el 
Sermón de la montaña’.”

Ostres, Ignasi, això és un document històric 
de Sant Andreu de primer ordre…!
Sí, és impressionant: “Después de estas pri-
meras intervenciones, tomó la palabra el pá-
rroco de San Andrés refiriéndose al carácter 
heterogéneo de aquella asamblea, integrada 
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por creyentes y no creyentes unidos en el mis-
mo afán de lucha por la libertad y de reflexión 
sobre la ejecución de Salvador Puig Antich. 
Continuó el sacerdote su homilía, plantean-
do lo que llamó los porqués que subyacen al 
por qué de la ejecución de Puig Antich e hizo 
entonces mención de una larga listas de por-
qués…”. Sí, és veritat, recordo que eren tret-
ze; és genial aquesta crònica! “...que fueron 
configurando un impresionante alegato anti-
franquista. Arrancando del asesinato de Puig 
Antich, fue adentrándose hacia un amplio con-
junto de problemas sociales y políticos que 
estuvieron presentes en la lucha del joven 
Salvador cuyos métodos no vamos a juzgar 
aquí, pero cuyas intenciones hacen de él un 
mártir de la lucha contra la opresión. Habló 
de la ejecución de Puig, de su significado hu-
mano, de la aberración que supone la super-
vivencia de la pena de muerte, del desarrollo 
del consejo de guerra –aunque no vamos 
a juzgar aquí la decisión de los jueces, qué 
duda cabe, dijo, de que importantes pruebas 
no fueron admitidas y de que muchas dudas 
pesan sobre la calificación del homicidio 
cuando el joven Puig ensangrentado estaba 
defendiéndose–. explicó que esta ejecución 
llevaba otros interrogantes ¿habría seguido 
este camino el joven Salvador si en españa 
hubiese libertad? Habló extensamente de 
las libertades de asociación, de expresión, 
de huelga, de reunión –de los centenares de 
detenidos que han ingresado en las cárceles 
en los dos últimos meses, de los centenares 
de despedidos por defender sus derechos so-
ciales–, de la opresión de las nacionalidades 
y de las lenguas vernáculas –del ilegal auto-
confinamiento e intento de autodestierro del 
obispo de Bilbao–, del porqué del impresio-
nante aumento del coste de la vida y de otros 
muchos porqués, que fue enumerando len-
tamente i que contrapuso a los discursos de 
promesa de apertura”. És clar!, això es refe-
reix a l’Arias Navarro; era molt intel·ligent, en 
Camps:“el silencio y la tensión eran entonces 
impresionantes en la iglesia. Nadie alzó su 
voz contra la voz y las palabras del sacerdote, 

nadie abandonó el templo, volvió a interve-
nir el joven planteando la necesidad de va-
rios compromisos que sirvieron de broche 
a la reunión. Propuso, para ello, que todos 
los presentes ratificaran en voz alta si esta-
ban de acuerdo con cuantos mensajes iba a 
leer a continuación.” Això vol dir que primer 
vaig avisar: “La asamblea vivió entonces uno 
de sus momentos más intensos. Las 3.000 
personas allí reunidas iban respaldando con 
un estruendo –nos comprometemos aquí y 
ahora– los compromisos leídos por el joven 
de San Andrés. Así fueron sucesivamente re-
frendadas las libertades fundamentales de 
expresión, reunión, asociación y huelga, la 
necesidad de un sindicato de clase. el ‘nos 
comprometemos aquí y ahora’ hizo entonces 
retumbar las paredes de la iglesia”. És molt 
emocionant tot això, eh? ostres, llegir això 
ara em dóna una fermesa increïble, quan al 
cap d’uns anys estic elaborant una cosa tan 
dura com és el tercer volum de la biografia 
de miquel martí i Pol: “Testigos del exterior 
pudieron comprobar el nerviosismo de la po-
licía, que no alcanzaba a comprender el signi-
ficado de cuanto iba sucediendo. el impacto 
podía ser oído desde varias manzanas más 
allá de la iglesia. Llegaron entonces más re-
fuerzos, dos tanquetas de agua y caballería.” 
Clar, perquè era tot ple de cavalls! Però els 
tenien esperant al passeig de Torras i Bages, 
i ara els portaven a la plaça d’orfila: “Con un 
clamor no menor fue saludada la alusión al 
derecho de los pueblos de la Península a de-
cidir su propio destino”. Ja ho veus, avui en-
cara estem igual: “y la necesidad de imponer 
la amnistía para los presos y exiliados polí-
ticos. en su última intervención, el párroco 
volvió a aludir al carácter simple de este acto. 
Ante lo que está ocurriendo, dijo, caben dos 
actitudes complementarias: la acción en la 
calle, en las facultades, en los barrios, en las 
fábricas, como ya viene haciéndose en estos 
últimos días, y la reflexión colectiva al estilo 
de lo que estamos celebrando aquí ahora. en 
una iglesia. Porqué es éste el único reducto 
de libertad relativa que nos queda hoy en 
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españa.” Ja està acabant. Seguim-ho fins al 
final: “A continuación, el sacerdote encen-
dió una llama simbólica”. D’això no me’n 
recordo: “[...] y pidió a todas las personas 
allí congregadas que fueran desfilando por 
delante del altar”. No me’n recordo gens: 
“[...] depositando los claveles rojos con que 
muchos habían acudido al funeral y aportan-
do una contribución económica en solidari-
dad con la lucha de la clase obrera.” D’això 
potser me’n recordo una mica: “Al parecer, 
se recogió una cantidad de dinero impresio-
nante, pudiendo observarse como varias ca-
jas de cartón iban llenándose de billetes de 
100, 500 y hasta de 1.000 pesetas. el desfile, 
metódicamente organizado, duró más de me-
dia hora, durante la cual seguían cantándose 
canciones acompañadas por dos jóvenes con 
su guitarra”. Qui devien ser?: “]...] en catalán 
y en castellano, alternativamente –‘Danos un 
corazón grande para amar, danos un corazón 
fuerte para luchar, hombres nuevos, sin fre-
nos ni cadenas, hombres libres que exigen 
libertad’. ‘un hombre muere en mí siempre 
que un hombre muere en algún lugar del 
mundo asesinado por el odio’–. el funeral ter-
minó con un padrenuestro, rezado colectiva-
mente. Pudo entonces observarse el elevado 
y absolutamente mayoritario número de cató-
licos que asistían al funeral, puesto que la in-
mensa mayoría de los presentes rezaba.” Això 
vol dir que aquesta crònica deu està feta per 
Comissions obreres... i per tots els de Bande-
ra roja..., que estratègicament sempre volien 
col·laborar amb l’església: “y con una última 
intervención de quien abrió el acto: ‘Traba-
jadores de todo el mundo, uníos, pueblos 
oprimidos de todo el mundo, uníos’. Fueron 
éstas las últimas palabras escuchadas en me-
dio de un silencio absoluto, antes de que se 
anunciara que el pueblo de Barcelona había 
convocado otro funeral el domingo siguien-
te en la parroquia de San Agustín. Las 3.000 

personas fueron saliendo pacíficamente y en 
silencio, dispersándose por las oscuras calles 
de San Andrés, una de las barriadas obreras 
más importantes de Barcelona. mientras, 
centenares de personas observaban la escena 
desde ventanas y balcones, en un ambiente 
de enorme tensión, provocado por uno de los 
despliegues policíacos más importantes que 
jamás hayan podido observarse. eran casi las 
11 de la noche. No se sabe por el momento 
que se efectuaran detenciones.” realment és 
molt bonic i estic molt emocionat...

Qui va fer aquesta fantàstica crònica?
Bé, aquí al costat hi diu “API Informaciones2, 
44, barra 13”. És clar, era la revista ciclostila-
da que corria pertot arreu. És clar, ara me’n 
recordo, dels API. Tothom els llegia, els de-
vorava... I anaven canviant cada setmana: 
“última hora”. mira, ara mateix acabo de 
trobar aquest document. I és escrit a mà 
per mi. Crec que és el document que vaig 
llegir al començament de la missa: “Com-
pañeros, trabajadores, estudiantes y pueblo 
de San Andrés, sangre de mártires, semilla 
de cristianos decían los antiguos padres de 
la Iglesia. Aplicando la frase al día de hoy, 
podríamos decir: sangre de luchadores por 
la justicia, semilla de luchadores por la jus-
ticia. este acto multitudinario y los que se 
han celebrado anteriormente lo demuestran 
muy a las claras. La muerte de Puig Antich 
ha herido lo más profundo de la conciencia 
nacional e internacional de la clase obrera. 
Los colegios profesionales, las instituciones 
de Iglesia, los intelectuales del país se han 
visto frustrados en sus peticiones de indul-
to. es por eso que la respuesta espontánea y 
unitaria ha sido el más claro repudio a esta 
ejecución. Nos hemos congregado en este 
templo parroquial de San Andrés. estamos 
conscientes de que no todos los que aquí es-
tamos participamos en la misma fe, pero a 

2  API significa Agencia Popular Informativa i va ser una experiència contrainformativa al règim franquista,
formada majoritàriament per periodistes propers al PSuC, que va funcionar entre els anys 1972 i 1976  
(http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/websCeCLm/transici%C3%B3n/PDF/01-05.%20Texto.pdf
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todos nos une un mismo deseo y una misma 
aspiración, la de que la justicia exista en es-
paña y la de que todos los derechos de la per-
sona humana sean reconocidos, no sólo en 
el papel escrito o en los discursos grandilo-
cuentes, sino de una manera efectiva, en los 
sindicatos de clase, en los partidos políticos, 
en la información libre, veraz y completa. es 
pues al calor de este deseo común que ini-
ciamos esta celebración.” mira, aquí diu els 
cants que vam fer: “escolta-ho en el vent”, 
de Bob Dylan, per exemple. Veig que també 
vam llegir el “Sermó de la muntanya”. Ara re-
cordo que no era una missa sinó un acte bí-
blic, una paralitúrgia, com en dèiem. I aquí, 
veus, hi ha els tretze perquès del Camps amb 
el “nos comprometemos aquí y ahora”. És 
quan va tenir lloc allò dels clavells: “Para los 
no creyentes, la llama representará la espe-
ranza inconmovible en medio de la lucha, y 
para todos, de alguna manera, representará 
la presencia de Salvador Puig Antich, quien 
dio la vida por sus hermanos, prueba máxi-
ma del amor. el domingo a la hora del entie-
rro, la fuerza pública nos impidió llegar a la 
tumba de Salvador para realizar un gesto tan 
sencillo y humano como es el de depositar 
unas flores junto a la última persona a quien 
queremos. Para suplir lo que entonces se nos 
impidió, podemos ahora acercarnos para ha-
cer ofrenda de las flores que llevamos.” Dels 
clavells, no me’n recordava gens: “Asimis-
mo, podemos ofrecer parte de nuestro suel-
do, por tanto, parte de nuestro trabajo, de 
nuestro sufrimiento, de nuestra persona, en 
un colecta de solidaridad con las necesida-
des de la clase obrera. Podemos depositar el 
dinero que queramos”. Com coincideix això 
amb el relat de l’API que hem llegit abans! 
mira, també surten més cançons mentre la 
gent anava dipositant clavells a l’altar: “Cal 
que neixin flors a cada instant”, “La vall del 
riu vermell”...

Veig, Ignasi, que tens molta documentació en 
aquesta carpeta que potser desconeixies? 
Crec que des d’aleshores no ho havia tornat a 

llegir. És increïble i sento molta emoció. mira, 
aquí hi ha dos fulletons per commemorar el 
primer aniversari de la seva mort, amb la foto 
de la seva cara i els textos de La Ciutat Cre-
mada i La Ciutat del Perdó, de Joan maragall. 
I aquí hi ha informació sobre un acte celebrat 
al Centre Cívic de Sant Andreu en el seu vintè 
aniversari. ostres, crec que acabo de trobar 
l’octaveta ciclostilada que vam escampar pel 
barri per convocar al funeral: “A todos los ve-
cinos de San Andrés del Palomar, el sábado 2 
de marzo, a las 9.40 de la mañana fue ejecu-
tado, por el sistema de garrote vil en la cárcel 
modelo de Barcelona, Salvador Puig Antich, 
condenado a la pena capital por el consejo 
de guerra celebrado el pasado mes de enero 
en Barcelona, pena que fue confirmada por 
el consejo superior de justicia militar que 
posee la nación. Como ciudadanos y como 
cristianos no podemos quedar indiferentes. 
Jesucristo, quien afirmó de sí mismo que él 
era el camino, la verdad y la vida, tiene una 
palabra que pronunciar ante este grave acon-
tecimiento. Para poder escucharlo, os invita-
mos al funeral, que se celebrará el viernes 8 
de marzo, a las 9 de la noche, en la parroquia 
de San Andrés. en ella, reflexionaremos, a la 
luz del evangelio, sobre el significado de esta 
pena de muerte en el contexto actual de la 
sociedad española y rogaremos a Dios por la 
conquista definitiva de la vida de ese joven. 
os invitamos a que acudáis al acto con flores 
para la ofrenda que se realizará en el trans-
curso de la misa”.

Per cert, Ignasi, totes aquestes octavetes on 
les realizàveu, al ciclostil de l’Associació de 
Veïns?
Doncs no. Anava a la parròquia de Sant Jo-
sep oriol, que és aquella tan immensa del 
carrer Diputació. Hi havia mossèn Llopart, 
que havia sigut professor nostre de filosofia 
al seminari, i era una persona molt ferma. Jo 
tenia un Dyane i sortia d’allà carregat amb 
milers d’octavetes. estàvem força ben orga-
nitzats. També hi havia en Pere massana, 
que ajudava molt.



182

I després va venir la tancada a la parròquia de 
Sant Andreu de les dones dels treballadors de 
Motor Ibérica... 
Sí, això va ser el juny del 1976. resulta que 
l’empresa motor Ibérica, la constructora 
dels camions ebro, havia acomiadat 1.800 
treballadors. Llavors, moltes de la seves do-
nes, 250, van decidir com a mesura de re-
buig i de pressió, tancar-se a la parròquia 
de Sant Andreu, on van restar-hi vint-i-vuit 
dies i nits. Dormien en matalassos al pres-
biteri i tenien la cuina i la intendència a la 
sagristia. moltes d’elles s’hi quedaren amb 
els seus nens. Va ser una acció que va crear 
un gran impacte ciutadà i que va promou-
re rius de solidaritat, pel que fa a diners i 
a aliments, tant és així que, durant tota la 
tancada, mai no van haver de comprar res 
de res, perquè menjaven del que la gent els 
portava. Les van visitar tota mena de perso-
nes, des de grups de solidaritat fins a asso-
ciacions de veïns, des de cooperatives fins a 
sindicats i grups polítics. Fins i tot La Trinca 
i els artistes de l’Apolo van anar-hi una nit, a 
les dues de la matinada, després d’acabar el 
seu espectacle. Cap al tard paraven els mata-
lassos i l’endemà feien una neteja a fons de 
l’església, de manera que es podien celebrar 
els actes de culte amb tota normalitat. Final-
ment, van ser desallotjades violentament per 
la policia, que rebentà portes, tombà bancs, 
taules, imatges, i va deixar l’església i les se-
ves dependències en un estat absolutament 
lamentable. 

Vosaltres, els capellans de la parròquia, deví-
eu jugar-hi un paper important...
Bé, les dones, si van triar la parròquia de 
Sant Andreu, devia ser pel bon nom que te-
nia en la lluita antifranquista. el rector, en 
Josep Camps, era una persona molt estima-
da i coneguda, i de seguida les va autoritzar 
a instal·lar-s’hi. També vam fer manifestos 
públics de suport: “Sentimos satisfacción 
de haberos cedido nuestra parroquia para 
vuestra reclusión voluntaria. La casa de Dios, 
por ser la casa de Dios, es la casa del pueblo, 

porque Dios está en la base, y mucho más 
cuando esta base está oprimida i perseguida 
[...]. Seguiremos abriendo nuestras iglesias al 
pueblo que lo necesite, porque sólo así se-
remos fieles a nuestro Dios de la libertad.” I 
quan es va produir el violent desallotjament 
de la policia, també vam fer sentir la nostra 
veu: “Deseamos poner en conocimiento de 
todos que el desalojo ha sido practicado por 
la fuerza, sin la preceptiva autorización epis-
copal, y contra la opinión del vicario episco-
pal, arciprestes, sacerdotes vecinos y nues-
tra. Lamentamos este modo de proceder, que 
nos parece grave, especialmente cuando va 
contra la legítima lucha por una causa justa”. 
Jo mateix vaig escriure un reportatge de cinc 
pàgines per a la revista Interviú, que va pu-
blicar amb tota mena de fotografies i amb el 
títol “motor Ibérica. encierro a toda madre”. 
en aquells temps, Interviú era la revista més 
llegida dels que volíem que les coses canvi-
essin. Tot jugant amb les fotografies de les 
noies despullades, anava introduint opinions 
favorables al canvi democràtic.

Ignasi, tu vas viure reunions clandestines, 
polítiques o de sindicat?
De sindicat, no. Però sí una de l’Assemblea 
de Catalunya a Sabadell, en un convent de 
monges, que també va ser dissolta violenta-
ment per la policia. I sort que ens van avisar 
a temps. recordo que jo i un altre company 
ens vam escapar per les teulades de les cases 
veïnes. I vam anar a petar a casa d’una pobra 
senyora que era invàlida. I, en veure dos ho-
mes que li entraven pels patis interiors, es va 
quedar molt espantada. Li vam explicar d’on 
veníem i ens va amagar a sota dels llits. I, com 
que era invàlida, la policia no va escorcollar la 
casa sinó que va passar de llarg. Cap a les vuit 
del vespre vam tornar a Barcelona.

Encara hi tenim més documentació, a les car-
petes, Ignasi?
[Comença a remenar més fulletons] ui, sí, 
també vam pintar murals. mira aquesta fo-
tografia. És del juny del 1977 –el del 15J–; és 
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un mural ben gran i visible pintat en una de 
les parets de la plaça d’orfila, davant mateix 
de la sortida del metro. La signa Cristians pel 
Socialisme.(CPS) i hi diu: “Volem un cel nou 
i una terra nova. el camí és el socialisme”. 
També n’hi ha d’altres com aquest del 1979: 
“Déu ha creat els béns al servei de tots els 
homes”. mira, aquest dibuix el va realitzar 
en miquel Amorós, el pare de l’oriol, avui 
dirigent d’erC. en miquel es va morir mas-
sa aviat. era un home fabulós. Com també 
la Núria Gispert, una dona molt activa i mi-
litant, que era l’ànima de CPS i que va ser la 
creadora dels centres cívics durant la dècada 
dels vuitanta. També hi havia en Josep Bota, 
un home sòlid i afable, i la seva filla, l’eulàlia 
Bota, que també va morir massa aviat. Altres 
figures destacades eren en Josep moratalla i, 
no cal dir-ho, en Francesc Porret, que va ser 
el primer president de l’Associació de Veïns 
de Sant Andreu.

I tu, Ignasi, vas militar o implicar-te en algun 
partit? 
No. mai. Jo simpatitzava amb el PSuC i hi 
tenia molts amics. el vaig votar fins que van 
legalitzar erC. De fet, el PSC a nivell de barri 
gairebé no existia. era el PSuC, tot i la seva 
clandestinitat, qui convocava la gent i l’empe-
nyia cap a les activitats democràtiques. A més, 
els del PSuC eren alhora molt nacionalistes i 
molt d’esquerres. Tot i que tenien gent vin-
guda d’arreu, reivindicava claríssimament el 
4t punt de l’Assemblea de Catalunya: el dret 
d’autodeterminació. en aquells temps, la rei-
vindicació social i nacional eren idèntiques. A 
les primeres manifestacions tothom hi sortia 
amb senyeres –que després sembla que no 
han tret més. 

Com recordes personalment aquella etapa 
dels anys setanta i vuitanta?
Jo vaig tornar de Xile el 1972, i fins al 1980 
vaig treballar a Agermanament i vaig viure a 
la parròquia de Sant Andreu. Va ser un intens 
període de desideologització de tota la part 
capellanística, però també de descobriment 

de la meva tendència homosexual. Quan 
em vaig plantejar que em podia casar, vaig 
dir-me: “Però si no t’agraden les dones!” –
era una cosa que mai no m’havia plantejat. 
Acceptar aquest fet em va costar moltíssim 
perquè, per a mi, i a causa del cristianisme, 
sobretot de Sant Pau, l’homosexualitat era 
un pecat “contra natura”. I jo em deia: “Però 
com pot ser que tinguis una inclinació ‘con-
tra natura’ si tota la vida has procurat viure 
segons l’església i els evangelis?”. el procés 
de desideologització de la sexualitat repres-
siva va ser tan llarg i tan dur com el procés 
de desideologització de la carcassa capella-
nesca. Però tot es va anar fent lentament, 
pas per pas, amb angoixes i inquietuds, però 
amb una màxima certesa i seguretat. Fins 
que el cap se’m va aclarir del tot i vaig que-
dar alliberat d’ambdues repressions. el tren-
cament definitiu es va produir el 1980, quan 
vaig entrar a treballar a l’editorial Blume. en 
Blume, que també era una gran persona, em 
va enviar a la delegació de l’editorial a mèxic. 
Hi vaig ser tres anys, amb el complement de 
sis mesos a Nova york. Quan vaig tornar a 
Barcelona, el 4 de gener del 1984, ja era un 
“home nou” –el famós Home Nou! –. I vaig 
orientar la meva vida cap a la literatura, so-
bretot gràcies, també, a un fet absolutament 
fortuït, com va ser la lectura del llibret de  
poemes de miquel martí i Pol: Vint-i-set poe-
mes en tres temps. Aquesta lectura em va pro-
duir una impressió tan forta que de seguida 
vaig voler saber qui hi havia darrere d’aquells 
poemes. I me’n vaig anar cap a roda de Ter 
per parlar amb martí i Pol i em vaig dedicar 
a conèixer exhaustivament la seva obra. Així 
vaig començar la seva biografia, el tercer vo-
lum de la qual –Amb vidres a la sang” – és ara 
a editorial Proa esperant per ser publicat. De 
fet, és un procés molt semblant al que s’ha-
via produït amb la lectura del darrer escrit de 
Joan Alsina i la posterior escriptura de la seva 
biografia: Joan Alsina: Xile al cor. És a dir, la 
passió per l’ésser humà, pel seu enigma, per 
les seves bogeries i les seves grandiositats. 
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mai no m’hauria imaginat que acabaria sent 
escriptor, escriptor de biografies! Genial.

I ara, com et definiries actualment?
Podria dir que si, abans, per a la interpretació 
del món, el cristianisme representava per a 
mi el 100%, ara em representa un simbòlic 
30%, que deixa espai a la resta de percentat-
ges que .la vida et va donant, i que són les 
moltes tradicions literàries i culturals que 
ens arriben d’arreu. el cristianisme heretat 
se m’havia fet “petit” per explicar tanta cosa. 
Ara considero que la verdadera font d’inter-
pretació de l’enigma humà són l’art i la li-
teratura. Fins i tot la Bíblia, l’Antic i el Nou 
Testament, han esdevingut per a mi un relat 
literari, un relat literari d’una bellesa i d’una 
riquesa excepcionals –in fieri i in facto esse, és 
a dir, tant en el seu fer-se a través del temps 
com en el seu resultat final dins del totxo que 
aplega tots els escrits. Per exemple, el qua-
tre evangelis són per a mi quatre petites bi-
ografies literàries d’una exquisidesa i d’una 
capacitat de síntesi insuperables, verdaderes 
obres mestres de la literatura. És per això 
que m’agrada dir que, ben mirat, al final de 
tot, jo no sóc ex de res, sinó trans de tot. No 
sóc excreient, excristià ni excapellà, sinó que 

sóc transcreient, transcristià i transcapellà..., 
amb la qual cosa, sense renegar de res del 
meu passat, estic obert al futur, amb totes les 
seves sorpreses.
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