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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Com a becària FI, durant el bienni 2006-2007 he dut a terme el treball de recerca "La comunicació al servei de la 
institucionalització. El cas de la revista 'Forja' (1945-1966) de l'entorn Virtèlia", amb el qual he obtingut el Diploma 
d'Estudis Avançats (DEA). El treball s'ha focalitzat en la formació de persones que han tingut un paper destacat en 
l’anomenada societat civil a partir de la recuperació de la democràcia. El component religiós ha estat molt important: la 
formació religiosa que van rebre va desenvocar, posteriorment, en acció política. I aquesta aproximació l'hem treballada 
a través de la força d’una publicació que portà per nom 'Forja', una revista de la Confraria de la Mare de Déu de 
Montserrat de Virtèlia, que articulà al seu voltant tot un camp simbòlic de sentit. Per a fer-ho possible, en el treball hem 
descrit el que hem anomenat “entorn Virtèlia”, un entorn creat per unes institucions, –les escoles Virtèlia i la Confraria de 
la Mare de Déu de Montserrat de Virtèlia–, i una xarxa de relacions personals. Les escoles Virtèlia van ser creades just 
l’octubre de 1939, acabada la Guerra Civil, i van tancar les seves portes el 1995. Més de cinquanta anys, més de 
cinquanta generacions de les quals el treball ha enfocat les que van passar en els primers vint anys, de 1940 a 1960. 
Aquest entorn no neix aïllat el 1939, sinó que entronca amb tota una tradició catalanista i catòlica d’abans de la Guerra 
Civil, que hem identificat amb dues institucions: la Mútua Escolar Blanquerna, creada el 1923, i la Federació de Joves 
Cristians de Catalunya, creada el 1931. Dues institucions que moriran amb la guerra civil, però que nodriran 
ideològicament i humana l’entorn Virtèlia. Com dèiem, en el treball hem presentat la revista 'Forja', creada el 1945, com a 
força centrífuga i centrípeta, és a dir, com una revista escrita en castellà, i poc a poc en català, que reflexa la tradició 
catòlica d’un país com Catalunya, o més modestament, d’una ciutat com Barcelona, mitjançant la recuperació de 
referents i, que alhora ofereix noves re-creacions de significat. Una revista que viurà quatre etapes molt diferenciades 
segons la cojuntura històrica. Hem resseguit també les signatures que escrivien a la revista, com les de Joan Triadú, 
Joan Llongueras, el pare Pere Llumà, Ramon Fuster i Rabés, o els joves Jordi Pujol, Llorenç Gomis o la recuperació de 
textos de Joan Maragall o Pere Tarrés, i mostrar, d'aquesta manera, com evoluciona en premsa escrita la línia que va 
d’un catolicisme-català cap a un catalanisme-catòlic.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
During biennium 2006-2007, I have carried out the research "The communication at the service of the institutionalization. 
‘Forja’ magazine (1945-1966) in the Virtèlia environment”, with which I have obtained the PhD. The work has been 
focused on the training of persons who have had a distinguished role in the called civil society from the recovery of the 
democracy. The religious component has been very important: the religious formation that they received links, later, with a 
political action. We have worked this aprouch through a magazine of the Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de 
Virtèlia, that it articulated a real symbolic field of meaning around. To make it possible, in the work we have portrayed the 
one that we have called "environment Virtèlia", an environment created by some institutions, -the schools Virtèlia and the 
fraternity Mare de Déu de Montserrat de Virtèlia-, and a net of personal relationships. The schools Virtèlia were created 
exactly in October of 1939, once the Civil War had been finished, and closed its doors in 1995. More than fifty years, more 
than fifty generations of which the work has focused on those the first twenty years, of 1940 to 1960. This environment is 
not born isolated in 1939, but connect a catalanist and Catholic tradition with every of before the Civil War, which we have 
identified with two institutions: the Mutua Escolar Blanquerna, created in 1923, and the Federation of Joves Cristians de 
Catalunya, created in 1931. 

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
Two institutions that will die with the civil war, but that they will nourish ideologically and human the environment Virtèlia. 
How we said, in the work we have presented the magazine 'Forja', created in 1945, as quite centrifugal and centripetal 
force, that is, like a magazine written in spanish, and little in little in catalan, that reflex the Catholic tradition of a country 
like Catalonia, or more modestly, of a city like Barcelona, through the recovery of referents, and, that at the same time, it 
offers new re-creations of meaning. We have followed also the signatures like those Joan Triadú, Joan Llongueras, the 
father Pere Llumà, Ramon Fuster i Rabés, or the youngsters Jordi Pujol, Llorenç Gomis, or the retrieval texts of Joan 
Maragall or Pere Tarrés. We have shown how it evolves in press the line that goes of a Catholicism-Catalan towards a 
catalanism-Catholic. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
A- Resum del treball de recerca 
B- Resum tasca investigadora 
 
 
A- Resum del treball de recerca  
 

“La comunicació al servei de la institucionalització. 
El cas de la revista Forja (1945-1966) de l’entorn Virtèlia” 

 
El tema d’aquest treball de recerca neix durant el curs 2002-2003, en el transcurs del 

Seminari de Política amb el professor Francesc-Marc Álvaro. En el seu llibre Què pensa 

Pasqual Maragall, el líder socialista recordava el seu pas per les escoles Virtèlia, i citava 

companys com Miquel Roca i Junyent i Federico Mayor Zaragoza, o professors com el pare 

Pere Llumà d’oratòria, de qui recordava la influència que exercí sobre ell, però sobretot en 

Jordi Pujol, a la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Virtèlia, institució creada de la 

mà de les escoles Virtèlia. Aquesta coincidència em féu preguntar què era aquesta institució 

de nom alegre i poètic, “Virtèlia”; qui havia estat aquest pare Llumà; i què s’hi feia en aquesta 

Confraria. La coincidència d’aquests quatre personatges em plantejà la pregunta sobre 

l’origen de tota una generació que en aquells moments ocupaven o havien ocupat càrrecs 

polítics de molta responsabilitat.  

 



           

 

Aquest treball de recerca s’ha endinsat, doncs, en un doble aspecte. En primer lloc, en la 

formació de persones que han tingut un paper destacat en l’anomenada societat civil, 

especialment en l’àmbit de la política a partir de la recuperació de la democràcia. I en segon 

lloc, en la força d’una publicació que portà per nom Forja, i que articulà al seu voltant tot un 

camp simbòlic de sentit i que ajudà a la consolidació de la institució a partir de la qual es creà 

la mateixa revista: 

 

El que no sabem ni podem destriar és el paper que féu l’entitat en aquesta actuació 
rellevant d’alguns dels seus socis  en la societat catalana. Quin paper hi té que tots ells 
pertanyin a classes socials mitjanes i mitjanes altes de la ciutat de Barcelona? Quin 
paper hi té l’adoctrinament i la formació cristianes que reberen a través de la revista i 
de la Confraria? Potser caldria l’anàlisi primfilada d’un sociòleg de la religió, com han 
fet, al nostre país, Joan Estruch amb l’Opus Dei (Joan Estruch, L’Opus Dei i les seves 
paradoxes: un estudi sociològic, Barcelona, Edicions 62, 1993) o Joan Costa amb els 
dirigents polítics catalans d’origen cristià (Joan Costa, Dels moviments d’Església a la 
militància política. Barcelona, Mediterrània 1977). Tenen els membres de la Confraria i 
els redactors de ‘Forja’ un senyal de marca com a catòlics de la postguerra?.1 

 

 

El treball es divideix en quatre apartats. Llegir les obres del director del meu treball de 

recerca, Albert, Sáez, i en concret El llenguatge cristià en la cultura de masses,2 em va 

inspirar el camí a resseguir, seguint l’esquema de la retòrica clàssica de la inventio, la 

dispositio, l’elocutio, la pronuntiatio i la memòria. La inventio és la filosofia que hi ha darrere 

de l’entorn Virtèlia; la dispositio són les institucions mateixes: les escoles i la Confraria; 

l’elocutio és la formulació de la inventio  i  la dispositio en la revista Forja; la pronuntiatio 

seran, en aquest treball, els articles de Jordi Pujol publicats en aquesta revista; i la memòria, 

la contraposició d’aquests amb els escrits per Pere Tarrés a la revista Flama. 

 

En la Part I del treball ––La comunicació al servei de la institucionalització– vàrem fer una 

breu aproximació teòrica al concepte de comunicació i institució, segons Lluis Duch, qui 

considera que la comunicació “és un missatge el contingut del qual modifica els subjectes 

receptors, ja que els implica existencialment en el seu contingut i en el seu sentit”,3 mentre 

que la informació “es refereix a missatges que són captats pels receptors d’una manera que 

no modifica ni compromet llur subjectivitat, llur activitat vital davant els esdeveniments dels 

quals adquiereixen coneixement”,4 i afegeix que tota comunicació suposa una informació 

prèvia, un a priori sense el qual no es pot donar la comunicació. En aquesta definició de 

comunicació, Duch es fonamenta en el triangle comunicació-comunió-comunitat, i en les 

relacions que el subjecten. En aquest sentit, Duch considera que la comunicació reforça “la 

comunitat i la comunió d’aquells per als quals un determinat missatge deixa de ser mera 

                                                           
1 BOIX-FUSTER, Emili. “‘Forja’ (1945-1966). Un portaveu del catalanisme catòlic sota el franquisme”. Revista 
de Catalunya (Febrer 2005), núm. 203, p. 96. 
2 SÁEZ CASAS, Albert. El llenguatge cristià en la cultura de masses. Barcelona: Cruïlla, 2001, p. 62. 
3 DUCH, Lluís. Religió i món modern. Introducció a l’estudi dels fenòmens religiosos. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1984, p. 256. 
4 Íbid, p. 256. 



           

 

informació i esdevé alguna cosa existencialment significativa i viscuda”.5 Seguint aquesta 

línia, Duch introdueix aquests dos conceptes, lligats un amb l’altre: “transmissió” i “re-

creació”. L’antropòleg defensa que transmetre vol dir “patentitzar allò que hom considera 

fonamental i fonamentador per al conjunt comunitari (els seus orígens i les seves metes), 

mitjançant l’utillatge conceptual, axiològic i estètic d’un moment històric concret. Per això, la 

transmissió és creació, és a dir, fer significatiu allò que hom creu irrenunciable per a 

l’existència de la comunitat en l’hic et nunc. Una transmissió sense creació comporta la 

insignificança d’allò que hom vol transmetre”.6 Aquests conceptes els aplicàrem al llarg del 

treball al cas de l’entorn Virtèlia, entès com una institució religiosa fonamentada en una xarxa 

de persones i relacions, segons la definició d’institucionalització de Berger i Luckmann.7 

 

La Part II –L’entorn Virtèlia: les escoles Virtèlia i la Confraria de la Mare de Déu de 

Montserrat de Virtèlia–, s’inicia amb una exposició del context històric dels anys 1940 i 1960,8 

seguit de l’estudi de tres blocs. Un primer, la Mútua Escolar Blanquerna (1924-1939) i la 

Federació de Joves Cristians de Catalunya (1931-1936) com a antecedents; el segon, les 

escoles Virtèlia en la seva etapa de fundació (1939-1941), d’esplendor i consolidació (1941-

1961), de crisi (1961-1981), de canvi de directrius (1981-1990), i finalment la fase de 

tancament (1990-1995), bloc elaborat mitjançant la recuperació de testimonis, entrevistes en 

profunditat, recuperació d’arxius personals, una història de vida i el buidatge de més de mil 

documents de l’hemeroteca personal de l’únic fundador viu de les escoles, Enric Badal i 

Aicard, esdevenint aquest segon bloc una història d’aquesta escola; i el tercer bloc, la 

Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Virtèlia (1944-1977), una institució amb un 

caire més humanístic i de formació de joventut, un bloc elaborat mitjançant l’estudi de la 

xarxa de relacions que implicava, les activitats que s’hi duien a terme i els membres 

d’aquesta confraria, entre ells, l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol. 

 

Tot aquest entorn explicat en la segona part del treball quedà reforçat a través de la 

publicació de la revista Forja, estudiada i analitzada en la Part III –La revista Forja (1945-

1966)–. Partim del concepte “animal històric” de Maritain, segons el qual l’home no està 

deslligat de la seva història, i mitjançant el  buidatge de la revista Forja hem establert quatre 

etapes a la revista: els inicis, de 1945 a 1950, coincideixen amb les característiques d’una 

                                                           
5 Íbid, p. 257. 
6 Íbid, p. 260. 
7 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. La construcció social de la realitat: un tractat de sociologia del 
coneixement. Barcelona: Herder, 1996 [1966]. 
8 RATZINGER, Joseph. L’actualitat de ser cristià. Barcelona: Publicacions de la Abadia de Montserrat, 1972, p. 
58: “Car l’home està profundament marcat per la història, la seva naturalesa és precisament de ser històric: oposar 
un ésser permanent i intemporal al canvi i a la contingència de la història fóra desconèixer totalment l’home, ja que 
en ell història i ésser es confonen i l’un només existeix en l’altre. Més concretament: el meu ésser d’home es 
realitza en la paraula, en el llenguatge que marca amb la seva emprempta el meu pensament i m’incorpora a la 
comunió interhumana que dóna la seva marca al meu propi ésser d’home. Però el llenguatge que podem considerar 
com a mitjà essencial per a la realització de l’existència humana, no el creo pas jo mateix; la seva funció consisteix 
precisament a unir-me als homes que m’envolten i que em precedeixen; el llenguatge és l’expressió de la 
continuïtat de l’esperit humà en el desplegament històric del seu ésser”. 



           

 

revista escolar i d’adoctrinament; de 1951 a 1956 la revista neda entre dues aïgues, el 

nacional-catolicisme imperant i els intents d’obertura catalanista; a partir de 1957 els aires del 

Concili Vaticà II comencen a fer-se notar en el to de la revista, però de 1962 a 1966, 

l’”aggiornamento”, és a dir, la posada al dia de l’Església, fa que la tasca de resistència 

social, cultural, a vegades política, però sobretot religiosa, de la revista quedi ja en un segon 

terme, i la revista tanca. 

 
 
La relació entre la comunicació interpersonal de la Confraria i la comunicació mediada 

l’encarnàrem presentant un assaig de l’exercici de re-creació de significat elaborat per Jordi 

Pujol, qui realitza un “acte creatiu” de nous significats, a l’actualitzar el missatge i el contingut 

de l’experiència religiosa, personal, i vital –si es pot separar– vehiculada a través, però no 

només, de la Confraria. Per veure aquest procés creatiu, en la Part IV –La re-creació de 

significat. Anàlisi comparativa dels articles de Pere Tarrés a Flama (1931-1936) i Jordi Pujol a 

Forja (1945-1966)– hem comparat els articles de Jordi Pujol amb un referent proper i pròxim 

com és Pere Tarrés, qui participà d’aquesta xarxa de relacions que conformà la Confraria, i 

alhora transmeté un missatge religiós a través dels seus trenta-vuit articles publicats a Flama 

(1931-1936) de la Federació de Joves Cristians de Catalunya i reproduïts a Forja després de 

la seva mort. Els sociòlegs Peter Berger i Thomas Luckmann consideren que “el món 

institucional és viscut com una realitat objectiva. Té una història que comença abans que la 

de l’individu, i a la qual no arriba la seva memòria personal. (…) I aquesta mateixa història, 

entesa com a tradició de les institucions existents, posseeix tanmateix la característica de 

l’objectivitat. La biografia de l’individu és com un episodi situat dins la història objectiva de la 

societat”9. És per això que la quarta part d’aquest treball de recerca comença amb una 

detallada biografia de dues persones que ens parlen del seu temps, Pere Tarrés i Jordi Pujol, 

les quals les elevem a “episodi dins la història objectiva de la societat”, seguint Berger i 

Luckmann. Explica Jordi Albertí: 

 

Les Consigna [l’epígraf dels articles que escriu Jordi Pujol mentre és Confrare Major], 
doncs, són unes extenses glosses de cada un dels punts del Decàleg de la Confraria. 
Un decàleg, datat el 1944, que té molts paral·lelismes amb el de l’escoltisme catòlic 
que és molt anterior i amb el de la Federació de Joves Cristians de Catalunya (1931). 
Aquest és un fet que caldria estudiar amb més cura per la importànica, per la gran 
influència que cadascun d’aquests idearis han tingut i tenen encara en la nostra 
societat.10  

 

Un dels propòsits d’aquest treball de recerca ha estat iniciar aquest estudi mitjançant  l’anàlisi 

de contingut,11 intentant veure quin era el fil, el nexe d’unió, i l’ideari cristià i patriòtic que 

contenen tots dos textos, que tenen al darrere la filosofia de les seves institucions, separades 

                                                           
9 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. La construcció social de la realitat: un tractat de sociologia del 
coneixement. Barcelona: Herder, 1996 [1966], p. 91. 
10 ALBERTÍ, Jordi. “Els articles de Jordi Pujol a ‘Forja’ entre 1947 i 1960 (i II)”. Revista de Catalunya (2006), 
núm. 213, p. 79. 
11 KRIPPENDORFF, K. Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: Paidós, 1990. 



           

 

per una Guerra Civil: la Federació de Joves Crisitians de Catalunya (1931-1936), encarnada 

per Pere Tarrés a través de l’estudi dels seus trenta-vuit articles a la revista Flama; i la 

Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Virtèlia (1945-1977), mitjançant l’estudi dels 

cinquanta-dos articles a Forja d’un dels seus màxims representats, Jordi Pujol.  
 
Per acabar, volem posar en evidència aquesta relació entre ambdós personatges i per això 

reproduïm íntegrament l’article que Jordi Pujol va escriure sota el títol “El meu doctor Tarrés” 

en el 2004:  

 
Una de les primeres persones que em van parlar del Dr. Tarrés fou mossèn Pere 
Llumà, que l’havia tractat íntimament en el temps de la Federació de Joves 
Cristians. A la immediata postguerra, mossèn Pere Llumà era consiliari de la 
Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Virtèlia, que aplegava antics 
alumnes –nois i noies– de les Escoles Virtèlia, a la Via Augusta de Barcelona, i jo 
n’era confrare.  
Mossèn Llumà tenia una autèntica veneració per la memòria del Dr. Tarrés, que 
havia estat ordenat sacerdot després de la guerra i ja havia mort. Jo havia estudiat 
Medicina en una Facultat aliena a la cultura catalana, on el record de la FJC 
pràcticament havia desaparegut. Però mossèn Llumà feia els impossibles per a 
mantenir la flama –mai tan ben dit– de tot el que representava l’ideal de la 
Catalunya cristiana. A la Confraria publicàvem una petita revista, “Forja”, 
obligatòriament bilingüe. El benemèrit mossèn Llumà acceptava d’escriure en 
castellà els articles de la “Voz del Consiliario”. 
Jo, quan era Confrare Major, procurava fer-los en llengua catalana, com els textos 
que el Dr. Tarrés havia publicat en la nostra llengua a “Flama”. En recordo uns 
quants, especialment un, escrit anys abans, que va dedicar a la memòria de Pere 
Jordi Frassati. Eren textos d’una gran maduresa, tot i que el Dr. Tarrés els havia 
escrit de ben jove. Vaig acabar la carrera de Medicina, però no vaig ser el metge 
que mossèn Llumà somniava. Vaig seguir altres camins, però la influència cristiana 
i catalana d’aquells dos home, mossèn Llumà i el Dr. Tarrés, sempre m’ha 
acompanyat. 
Ara, que hem vist reconegudes públicament la figura i el missatge del Dr. Pere 
Tarrés, sacerdot i metge exemplar, recordo amb afecte i amb agraïment les 
converses amb l’estimat mossèn Llumà i aquells textos que publicàvem a les 
pàgines de “Forja” de la nostra joventut.12 

 
 

Com a conclusió general podem dir que les escoles Virtèlia es van definir, sempre que van 

poder, com una escola cristiana i catalana. Resseguint les fitxes dels set mil alumnes de les 

escoles, hi trobem alumnes com Federico Mayor Zaragoza (Promoció 1948-49), Xavier 

Rubert de Ventós i Miquel Roca i Junyent (Promoció 1954-55), Pasqual Maragall i Mira 

(Promoció 1955-56), Lluís Bassat i Coen (Promoció 1956-57), Josep Maria Trias de Bes 

(Promoció 1961-62), entre molts d’altres. També la Confraria va formar cristianament i 

humana moltes persones que després han tingut un pes important en la societat catalana, 

com els confrares majors Antoni Maria Badia i Margarit, Ramon Fuster i Rabés, Joaquim 

Ramis i Jordi Pujol; i els confrares Francesc Cabana, Antoni Cañellas, a més dels alumnes 

abans citats com Federico Mayor, Pasqual Maragall, Miquel Roca, Xavier Rubert de Ventós o 

Guillem Vidal. Les dues eren entitats autònomes i lliures.  

                                                           
12 PUJOL, Jordi. “El meu doctor Tarrés”. Radar Social [Barcelona] (Abril/Setembre 2004), núm. 341, p.1. 



           

 

 

Alhora, la Confraria, com a hereva també de la Federació de Joves Cristians, “va ser un dels 

pocs signes de presència d’un cristianisme autòcton en la desfeta de l’Església de Catalunya 

dels anys 40”, assenyalava Ramon Fuster i Rabés. Mossèn Pere Llumà va ser director 

espiritual de les escoles i fundador de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de 

Virtèlia, confessor i acompanyant de moltes persones, entre elles de Pere Tarrés i Jordi 

Pujol. Esdevingué el fil conductor de les escoles i la Confraria, va ser la persona que aglutinà 

al voltant d’ell tot un seguit de joves –sobretot de les primeres promocions i que passaren 

també per la Confraria–, dels quals n’esdevingué confident i amic, molts dels quals han 

esdevingut dirigents polítics o culturals del país. Serà precisament a la Confraria on es 

coneixeran Pasqual Maragall amb Jordi Pujol i Miquel Roca. Mossèn Llumà, doncs, exerceix 

de transmissor, una funció de frontissa entre una generació i l’altra. Aquest paper es veu 

potenciat o objectivat, en terminologia de Berger i Luckmann, a través dels seus articles a la 

revista Forja, aglutinats sota l’epígraf “La voz del consiliario”. L’esplendor de la Confraria va 

estar marcat per dos motius: la creació al 1952 de l’Agrupament Escolta Pere Tarrés i dels 

Equips de Matrimonis de Nostra Senyora de Montserrat el 1956. De les inquietuds d’aquest 

segon grup, el 1961 van néixer dues publicacions importants: Cavall fort, que encara es 

publica avui dia, i Delta, convertida en Quaderns d’Orientació Familiar des de 1969. Són una 

petita mostra més de com la comunicació pot estar al servei de la institucionalització.  

 

Si hem assenyalat els anys 1940-1960 com els més prolífics per les escoles Virtèlia, aquest 

període coincideix amb els millors temps també de la Confraria, és a dir, en la primera i 

segona etapa que hem presentat (1944-1966):  

 
[La Confraria] en els millors anys de la seva activitat va descobrir i forjar 
personalitats joves, bon nombre de les quals han assumit després papers 
sobresortints en els sectors polític, cultural, social i econòmic de Catalunya.13  

 

Respecte la relació de l’entorn Virtèlia amb la política en el treball queda demostat que tant 

les escoles com la Confraria no estaven lligades a cap ideologia política: que en sortissin 

polítics és un fet que forma part del que Merton anomenaria “funcions latens” de les 

institucions. A més, el fet que hagin sortit polítics de pràcticament tots els partits (Pasqual i 

Ernest Maragall i Xavier Rubert de Ventós del PSC; Jordi Pujol i Miquel Roca de CiU; Ignasi 

Faura de Bandera Roja; Federico Mayor Zaragoza i els germans Vila-Abadal d’UDC; diversos 

membres de la família Añoveros i Trias de Bes, del PP) acredita que Virtèlia no va ser una 

escola de polítics, i menys encara de partit. Els mateixos protagonistes com Pasqual 

Maragall, Miquel Roca, Jordi Pujol o Federico Mayor reconeixen que no se’ls va polititzar i 

prefereixen parlar d’“escola de ciutadania”. El fet que els dos primers presidents de la 

recuperada Generalitat, és a dir, Jordi Pujol (1981-2003) i Pasqual Maragall (2003-2006) 

formin part d’aquest entorn Virtèlia respon a diverses raons. En primer lloc, Jordi Llorach 



           

 

parla de “feliç coincidència”. Estem d’acord que podria no haver estat així, però no podem ser 

ingenus. En tot aquest entorn descrit s’hi van aglutinar moltes sensibilitats i famílies de 

procedència diversa, però totes elles famílies benestants, catalanes i cristianes. No es pot 

afirmar que el pas per aquest entorn determinés el futur d’aquests dos personatges, però sí 

és rellevant el fet que coincidissin en aquest mateix entorn. L’entorn Virtèlia potser no es va 

proposar formar els futurs presidents de la Generalitat, entre altres coses perquè en aquells 

anys recuperar una institució com la Generalitat era l’últim pas a fer abans de conquerir molts 

altres drets i llibertats, però el cert és que els va formar, tant religiosament com humana. 

 

La revista Forja, creada el 1945 sota l’empar de la Confraria de la Mare de Déu de 

Montserrat de Virtèlia, constituí durant els seus vint-i-un anys d’existència una veu de 

resistència d’un cristianisme associat al catalanisme, que morí el 1966 com a fruit de la ja 

esmentada secularització i amb l’esperança de nous aires que albirava el Concili Vaticà II. La 

revista aplegà signatures identificades i capdavantres del projecte, com les de Ramon Fuster 

i Rabés i el pare Pere Llumà, i els confrares majors Antoni Maria Badia i Margarit, Jordi Pujol 

o Leopold Juan; les crítiques literàries durant més de quinze anys de Joan Triadú; persones 

destacades en els seus respectius i futurs àmbits com Llorenç Gomis i el seu germà 

Joaquim, Josep M. Espinàs, Alfonso-Carlos Comín, Francesc Cabana, Jordi Llovet, Martí 

Anglada o Fèlix Ibáñez Escofet, entre altres. La revista també portà a terme una tasca de 

recuperació de la memòria cristiana i catalana del país, amb l’evocació de personatges com 

Verdaguer o Joan Maragall, Lluís Millet o el mateix Pere Tarrés, en motiu de la seva mort 

l’any 1950. La recuperació de la majoria de les “Glosses” també és un senyal inequívoc 

d’aquesta voluntat de brindar als confrares uns referents perduts deguts a la Guerra Civil. 

 
 
 
B- Resum tasca investigadora  

 
Grup de recerca TECCIP 
 

He format part del grup de recerca Tecnologia, Comunicació, Ciutadania i Participació, format 

pel Dr. Miquel Altarriba Sensada, com a investigador principal (IP), el Dr. Alfons Medina 

Cambron, el Dr. Pere Masip i Masip, el Dr. Josep Lluís Micó Sanz, el Dr. Francesc Canosa 

Farran, el Dr. Marcelo Bonilla Urvina, el Dr. Josep Sort i Jané, el Llic. Josep Antoni Aira Foix i 

la Llic. Laura Ruano Alegre. Amb aquest grup hem iniciat una línia de recerca dirigida a 

l’estudi dels usos dels mitjans de comunicació per part dels immigrants.  

 

El febrer del 2007 ens presentàrem amb èxit a la IV Convocatòria d’ajuts a projectes de 

recerca sobre Comunicació Audiovisual (segons acord 218/2006 de 28 de juny, del Ple del 

                                                                                                                                                                      
13 BONET ARMENGOL, Lluís. “Un adéu a la Confraria” Radar [Barcelona] (Setembre 1977), p. 13. 



           

 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya) amb la proposta “Usos i actituds dels 
immigrants davant dels mitjans de comunicació. Noves fronteres audiovisuals” i el mes 

de maig ens adjudicaren el projecte, que tindrà un any de durada.  

 

Fruit de les primeres investigacions amb aquest grup, hem presentat i llegit la comunicació 

“Radio Gladys Palmera: entre la música llatina i l’estereotip”14 al IV Congrés Internacional de 

la Facultat de Comunicació Blanquerna “Comunicació i Realitat. Les cruïlles de la 

comunicació: límits i transgressions”, que ha tingut lloc el 26 i 27 maig del 2007 a Barcelona. 

 

Referent al tema de la immigració, i per qüestions extra acadèmiques, vaig poder assisistir 

com a oient en les sessions a porta tancada sobre les qüestions d’Immigració en la 2ona 

trobada del Grup d’Alt Nivell per l’Aliança de Civilitzacions de la ONU, a Doha (Qatar), el 

març del 2006. 

 
Institut Estudis Polítics Blanquerna 
 

Durant aquest període he format part de l’Institut d’Estudis Polítics Blanquerna, adscrit a la 

Facultat de Comunicació Blanquerna, i que dirigeix el Dr. Ferran Sáez, i del qual formen part 

Josep Maria Carbonell, Francesc-Marc Álvaro i Jaume Risquete. La meva principal funció, 

com a membre del grup, ha estat desenvolupar les tasques de coordinació de les trobades 

que hem mantingut durant els darrers dos cursos, sempre d’acord amb el profesor Ferran 

Sáez, convocar les reunions, preparar els punts a tractar i fer una petita acta del què s’havia 

acordat i decidit.  

 

Des de l’Institut d’Estudis Polítics hem promogut dos cicles importants de taules rodones: 

 

• “Comunicar la memòria: la informació en temps de revisionisme històric”: cinc 

taules rodones que van tenir lloc al llarg del curs 2005-2006, precedides per una 

altra, “Leo Strauss i els ‘neocons’: debat filosòfic o polèmica mediàtica?”. Les altres 

sessions portaven per títol: “20N: Memòria, oblit o deconstrucció?” amb Víctor 

Torres; “Fabricant la memòria: intel·lectuals i líders d’opinió”; “Catalunya i Espanya: 

memòria i jocs de miralls mediàtics”; “La memòria vençuda: el revisionisme històric”, 

que vaig moderar jo mateixa; i“La Constitució que no va ser: la memòria d’Europa”.   

 

• “La cuina de la política: Les estratègies comunicatives dels responsables de 
campanya”, que ha tingut lloc durant el curs 2006-2007 amb la participació dels 

estrategs electorals dels partits polítics catalans. En el cicle  participaren José 

                                                           
14 CANOSA, Francesc; AIRA, Antoni; RUANO, Laura; GARCÍA AMAT, Álex; ROIG, Anna. “Radio Gladys 
Palmera: entre la música llatina i l’estereotip”. A: Les cruïlles de la comunicació: límits i transgressions. Trípodos 
[Extra 2007], p. 35-46. 



           

 

Zaragoza (PSC), Xavier Vendrell (ERC), Daniel Sirera (PPC) i Jordi Guillot (ICV) i 

David Madí (CiU). El 27 de març vaig presentar la taula sobre ERC, amb Xavier 

Vendrell i un representant de l’agència Bassat-Ogilvy.   

 
En el darrer Congrés Internacional de la FCB, el 26 i 27 de maig del 2007, l’Institut va 

presentar la comunicació “Mèdia: distància i proximitat. Noves formes d’intermediació en un 

context de superhàbit informatiu”,15 llegida per mi mateixa en el transcurs del congrés, i 

publicada a les actes del mateix.  

 

Fruit de presentar la taula rodona “La credibilitat en la premsa escrita”, dins de les XII 

Jornades de Comunicació de la FCCB, que portaven per títol “El cansament de la 

democràcia. La crisi de credibilitat en mitjans i institucions” el 14 de març del 2006, es va 

demanar a l’Institut d’Estudis Polítics una breu reflexió, que vaig escriure jo mateixa, sobre la 

premsa gratuïta publicada a la web de l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta de 

Catalunya. 

 

3- Altres activitats de recerca 
 
L’octubre del 2006 vaig representar l’estat espanyol al Dialogue 21 Youth Workshop 
organitzat per l’Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between 
Cultures, a Alexandria (Egipte). Durant cinc dies un grup de deu joves vàrem elaborar un 

seguit de propostes sobre “Mitjans de comunicació i diversitat”, sotmeses a discussió en la 

posterior trobada de ministres d’afers estrangers de la UE. 

 

També he assistit a dos Congressos específics del meu tema de recerca: el congrés 
“Religions institucionalitzades en una societat laica”, organitzat per l’Associació 

Cristianisme al segle XXI, en el qual vaig presentar la comunicació “La Confraria de la Mare 

de Déu de Montserrat de Virtèlia: una institució religiosa creada des de l’escola”16 i el congrés 

“Jacques Maritain and The Challanges of Democracy in The Age of Globalization”, 
organitzat per Barandiaran Kristau Alkartea-Pax Romana ICMICA (Bilbao/Genève), the 

Jacques Maritain International Institute (Rome), and The University of Deusto (Bilbao), fruit 

del qual està pendent de publicar-se l’article “Jacques Maritain i el concepto de democracia” 

a la revista internacional Notes et Documents, editada a Roma per l’Instituto Jacques 

Maritain.  

 
                                                                                                                                                                      
 
15 ÁVARO, Francesc-Marc; CARBONELL, Josep M.; RISQUETE, Jaume, ROIG, Anna; SÁEZ, Ferran. “Mèdia: 
distància i proximitat. Noves formes d’intermediació en un context de superhàbit informatiu”. A: Les cruïlles de la 
comunicació: límits i transgressions. Trípodos [Extra 2007], p. 211-222.  
16 ROIG, Anna. “La Confraria de la Mare de Déu de Virtèlia: una institució religiosa creada des de l'escola”. A: 
Religions institucionalitzades en una societat laica. Barcelona: Associació Cristianisme al segle XXI, 2006, p. 
214-216. ISBN: 84-87178-25-1. 
 



           

 

 


