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Rèplica a l’article d’Oriol Bohigas: la nostra vila és acollidora i vital

Sitges: ni lletja
ni desagraïda

P
P e r e J u n y e n t i D o l c e t

rimer va ser un arti-
cle on s’assegurava
que Sitges era lletja a
bombo i plateret. I si
bé he d’admetre que
bona part de la refle-

xió d’Oriol Bohigas qüestionant la
situació urbanística de Sitges en un
rotatiu barceloní és prou interessant
–encara que Bohigas obvia alguns
dels aspectes fonamentals que con-
dicionen el creixement de Sitges–,
no ho és el qualificatiu que ens dedi-
cava en el títol que encapçalava l’ar-
ticle. És injusta i incerta tal afirma-
ció. I repeteixo que Bohigas ho sap,
com ho saben tots aquells que conei-
xen Sitges. Però amb el que ja no co-
incideixo, en absolut, és amb el dar-
rer dels seus articles. En aquesta
ocasió ha triat l’AVUI per etiquetar
Sitges de desagraïda. No deixaré de
passar per alt, malgrat tot, la correc-
ció de l’article i el to educat amb què
està redactat. Però les bones maneres
no fan que tingui més raó quan no en
té. Comet diversos errors quan va
desgranant línia rere línia en què fo-
namenta la seva crítica cultural a
Sitges. Desconec si és per manca
d’informació o perquè l’han infor-
mat malament.

Sitges, benvolgut Oriol Bohigas, ni
oblida ni oblidarà tots aquells intel-
lectuals i artistes que han conviscut
entre nosaltres i que han contribuït a
fer d’aquesta vila un referent cultu-
ral. Però Sitges és alguna cosa més
que un admirable grup de persones
que amb la seva creativitat han aju-
dat a edificar un univers cultural ad-
mirable. No hi deixo de veure en la

seva reflexió una cer-
ta concepció elitista
de la cultura que no
comparteixo. Miri
vostè que avui per
avui probablement
enlloc com a Sitges es
publiquen tants i
tants llibres de temà-
tica local. Enlloc com
aquí s’escriu tant i en
llengua catalana. I si
això es produeix és
perquè la societat sit-
getana està impreg-
nada d’una vitalitat
encomiable.

Si ja és destacable el
nombre d’autors que
s’atreveixen anual-
ment a publicar, en-
cara ho és més comp-
tar amb una societat
receptiva a manifes-
tacions culturals i li-
teràries de tot signe.
Si no hi fos res no se-
ria possible o es re-
duiria al culte d’una
minoria intel·lectual
al marge de la im-
mensa majoria de la
nostra societat. I aquest és precisa-
ment un dels valors de Sitges. Són
sitgetanes i sitgetans els que en últi-
ma instància fan possible que hi hagi
una continuïtat històrica d’autors
interessats en temàtiques locals.

A més, Sitges acollidora i vital ha
dedicat noms de carrers, d’escoles,
monuments o fins i tot exposicions
obertes a tothom al voltant d’aques-

tes figures, com va ser el cas de la
mostra sobre l’escola luminista de
Sitges que vam celebrar l’any passat.
Tots els sitgetans i sitgetanes vivim
impregnats del record i l’homenatge
que vostè ens escatima: quan els
nostres escolars van al CEIP Miquel
Utrillo, o donem a conèixer a milers
de persones d’arreu del món les joies
del Cau Ferrat d’en Rusiñol, el Palau

Maricel de Deering i Utrillo o les
col·leccions del doctor Pérez Rosales
del Museu Maricel, entre d’altres. I,
evidentment, quan les més actives
que mai sòcies del Ram de Tot l’Any
dediquen el seu homenatge a Santia-
go Rusiñol. Tenim presents tots
aquests homenots (com deia Josep
Pla), però una cosa és reivindicar-los i
l’altra retre’ls culte.

Vostè també s’ha referit als museus
de Sitges que gestiona el Consorci del
Patrimoni de Sitges. Coincidim en la
qualitat actual d’aquests museus,
que de passada direm que tenen una
xifra de visitants altíssima, que fins i
tot obliga a no admetre sovint més
visitants, com succeeix al Cau Ferrat.

La majoria dels cen-
tenars de visites orga-
nitzades per Sitges al
llarg de l’any s’acos-
ten als nostres mu-
seus, que gestionem
de forma conjunta
amb la Diputació de
Barcelona. Som ben
conscients que el
nostre entramat urbà,
amb moltes cases que
mostren diversos es-
tils arquitectònics
(recollits en un ampli
estudi publicat re-
centment per l’Ajun-
tament), s’ha de com-
pletar amb una visita
als museus, que reco-
manem a tothom.

La cultura segueix
impregnant Sitges i el
record de tots els seus
personatges hi és ben
present. Tot i així no
em puc estar de con-
vidar-vos a fer una
llarga passejada per
la vila, en la qual
gustosament us
acompanyaré, perquè
sobre el terreny pu-

guem discutir àmpliament sobre el
que heu plantejat. Tinc la convicció
que poc o molt us faré canviar d’opi-
nió. I benvinguda sigui, malgrat la
discrepància, la vostra reflexió i les
vostres acreditades opinions, si això
ens ha d’esperonar a millorar i a no
creure’ns el melic del món.

■ Pere Junyent i Dolcet. Alcalde de Sitges

El tarannà Batllori
T e r e s a P à m i e s

L
a mort de Miquel Batllori ha
inspirat valuosos comentaris des
del coneixement de la seva obra
i personalitat, no sols d’aquells i

aquelles que el van estudiar, conèixer i
tractar en algunes de les etapes de la
seva llarga i culturament fecunda sin-
gladura. Jo sabia ben poc de la seva co-
piosa obra d’historiador de les cultures
però el suficient per admirar-ne el ta-
rannà. Guardo alguns retalls de premsa
que en feien referència: entrevistes,
homenatges, ressenyes dels seus llibres
i el vídeo realitzat per Òmnium Cultu-
ral quan li fou atorgat el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes. Amb raó l’han
qualificat de savi, una saviesa feta no
sols d’intel·ligència i erudició sinó de
vida viscuda en moments crucials de la
nostra història, situacions d’aquelles
que posen a prova la qualitat de cada
persona, l’autenticitat de les seves cre-
ences i la voluntat de defensar-les res-
pectant les d’altri sense compartir-les, i
això, en un país diversificat com el
nostre, és arriscat. El jesuïta Miquel
Batllori assumí el risc en el món con-

vulsionat del segle XX i en dóna testi-
moni el llibre de Cristina Gatell i Glòria
Soler editat per Quaderns Crema amb
el títol Records de quasi un segle, comentat
per elles mateixes en el suplement en
català del diari El País, Quadern, 13-2-03.
Les dues historiadores tingueren llar-
gues converses amb el mestre i en
constataren la coherència i la clarivi-
dència com a memorialista. “Si la me-
mòria és sempre aleatòria i selectiva
–escriuen– quan el pare Batllori va
haver de fer l’esforç de posar en ordre la
seva trajectòria vital per tal de dei-
xar-nos-en un llegat, el recull no va ser
només el fruit d’allò que el temps havia
mantingut o esborrat. Va ser la recons-
trucció dels fets viscuts amb la intenció

de dotar-los d’una coherència harmò-
nica, que donés sentit a allò que fluïa
com a records esparsos”.

Però hi hagué un tarannà Batllori,
una manera de procedir evitant l’ana-
tema contra els crítics en la mateixa
família, front al tarannà intransigent
de molts dels seus confrares. Les autores
del llibre esmentat en parlen en refe-
rència a l’opinió expressada pel pare
Batllori sobre Gracián, també jesuïta
que, amb els seus escrits, “vorejava
l’heterodòxia”. El jesuïta català es va
mullar en opinar: “M’identifico de ple
amb el seu tarannà independent que li
fa veure la vida amb una transcendèn-
cia humorística i amb una indepen-
dència d’arrel netament cristiana”. Així

expressava Batllori el seu “tarannà in-
dependent d’arrel netament cristiana”.
Entre les frases publicades aquests dies
n’hi ha una més compromesa encara:
“No he estat mai marxista –llegim a la
pàgina 35 de l’AVUI 10-2-3– però tam-
poc m’he considerat mai antimarxista.
En el marxisme hi ha uns valors molt
propers al cristianisme, els d’estar al
costat del més pobre”. Per un cristià
integrista és una frase “políticament
incorrecta” i també ho és identifi-
car-s’hi des del marxisme. Però aquesta
incorrecció, en el context actual, és una
esperança. Hi ha uns valors a defensar
plegats: la justícia social, la convivència
humana i la pau, la pau que és el valor
de la vida.


