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Notes de l’Assemblea General Ordinària de la Lliga Espiritual 
de la Mare de Déu de Montserrat, celebrada el dia 20 d’octubre 
de 2016 a la seu social del c/ Duran i Bas, 16 bxos. 2a. de 
Barcelona.

Presidí Ma. Assumpta Cendra Ortolà, Vicepresidenta, aquest any 
actuant de Presidenta en funcions de l’Entitat.
Invocant a la Verge de Montserrat, es dona per constituïda 
l’Assemblea.
Saluda als presents i tot seguit fa un sentit parlament recordant 
la figura de l’estimat President Hble. Sr. Joaquim Ferrer i Roca 
que ens deixà el 10 de maig. Explica també el delicat moment que 
passa la lliga ja que cal afegir-hi la dimissió d’algun càrrec de la 
Junta, com la del Tresorer i fins i tot el recent comiat del Conseller 
P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat (transcrivim la seva 
carta “ADÉU-SIAU”.
Se segueixen els punts de l’ordre del dia:
Queda aprovada l’Acta de l’Assemblea 2015. També la Memòria 
que es transcriu en aquest full. Es ratifiquen els nous socis i 
s’actualitza el cens.
L’Assemblea assenteix que la rendició de comptes pugui ser 
presentada en una propera sessió així com les activitats per l’any 
2017 i pressupostos.
Per les raons descrites al començar l’Assemblea proposa la 
celebració d’una Assemblea General Extraordinària al mes de 
febrer i en la que caldrà elegí la nova Junta. APROVAT. Es poden 
enviar candidatures; serà convocada quinze dies abans de la 
celebració d’acord amb els Estatuts.
Esperant retrobar-nos a Montserrat el 13 de novembre ens 
acomiadem cordialment.

m.a.c., Vicepresidenta en funcions de P.



Adéu-siau
Com heu anat sabent, el P. Abat m’ha encarregat 
que sigui l’assistent espiritual dels sis monestirs de 
la Federació de monges benedictines anomenada 
Pirenaica. Això em comporta una dosi de treball que 
s’afegeix a moltes altres activitats com ara la de la 
revista “Documents d’Església” que el meu predecessor 
a la Lliga, el P. Hilari Raguer, fundà ara fa exactament 
cinquanta anys i que jo elaboro ja en fa trenta. Per aquest 
motiu, el mateix P. Abat ha cregut convenient que fos 
rellevat de conseller i que em succeís el P. Josep Miquel 
Bausset, mestre de novicis i molt sensible als pilars que 
fonamenten la nostra institució.
És, doncs, el moment d’agrair el que he rebut dels 
membres de la Lliga durant tots aquests anys i de 
fer un cert acte penitencial. No tot ho he fet bé, ni les 
meves limitacions m’han permès d’estar sempre a 
l’alçada de les circumstàncies. Però en el sarró de la 
meva experiència de monjo de Montserrat hi poso el 
testimoniatge que he rebut d’un abrandat amor a la 
nostra Mare i al nostre país, dins la tradició centenària 
de la Lliga espiritual.
Minyó escolta com vaig ser abans d’entrar al monestir, 
em vindrien ganes de creuar amb tots vosaltres les 
mans i els peus i cantar “És l’hora dels adéus”. Però hi 
ha aquella estrofa que diu “No és un adéu per sempre”, 
perquè no m’escau. Com que al monestir, al llarg 
d’aquests més de cinquanta anys, l’obediència m’ha 
portat a consolidar la meva tendència tasta-olletes, si 
una cosa he après en les variades tasques que he hagut 
de fer és que, quan s’acaba una missió, es dóna el lloc 
elegantment al qui pren el relleu, i prou. Cert que 
sempre romandran en el pensament i en la pregària 



els esmentats testimoniatges, i el meu pas per la Lliga 
me n’ha fet veure molts, alguns d’una generositat 
extraordinària.
Per això el meu agraïment és molt gran. Tinc la recança 
que el moment del relleu potser té certs aspectes de 
fragilitat a causa del recent traspàs del nostre estimat 
president Joaquim Ferrer. Però també tinc la intuïció 
que, amb el suport sempre valuós de la M. Assumpta 
Cendra, és un moment de renovació i de redescobriment 
de l’ideal dels fundadors i del mestratge de Torras i 
Bages, i que els qui ens rellevin aportaran creativitat.
La pregària de la Visita Espiritual a la Mare de Déu 
de Montserrat, que sempre ha guiat l’espiritualitat de 
la Lliga, també ens és ara més vigent que mai, quan el 
poble català emprèn una singladura que ens pot portar 
molt lluny. És aquí on el testimoniatge cristià dels 
membres de la Lliga pot fer més rica i plena la nostra 
pàtria. M’apunto més a la pregària del bisbe Patriarca 
de Catalunya que no pas a les lamentacions del poeta 
que la veia “pobra, bruta, trista i dissortada”. I desitjo 
que tots els membres de la Lliga puguin contribuir a 
donar-li “una pau cristiana i perpètua”. Més que un 
desig, és una certesa.
Bernabé Dalmau (OSB)



Jornada Montserratina any 2016
Aquest any no és el I Diumenge d’Advent que pugem a Montserrat 
és el dia 13 de novembre, diumenge en el que es tanca la Porta 
Santa en la cloenda de l’any de la Misericòrdia, a Montserrat.
Agraïm al P. Abat que amb aquest canvi de data ens hagi pogut 
dedicar una bona estona per conversar i fer-nos les seves reflexions, 
ja que el primer diumenge d’Advent seria fora de Montserrat. 
Va insistir a l’acomiadar-se que per altres anys mantinguem la 
tradició de pujar a Montserrat el primer diumenge d’Advent.

Aquest any que es 
compleixen els 100 
anys de la mort del 
Dr. Torras i Bages 
ens va desgranar 
una a una les seves 
reflexions sobre les 
deprecacions de la 
Visita Espiritual.
La Visita Espiritual 
és una pregària que 
feta en grup expressa 
el que volem, en 

sentit de petició o 
voluntat col·lectiva 
però precisa fer-ne 
pregaria personal 
per assumir-ne 
quins compromisos 
de comportament 
assumeixo per 
aconseguir-ho.
Ens presenta al P. 
Josep Miquel Bausset 
com a nou Conseller 
fent el relleu al P. Bernabé Dalmau. Amb el P. Josep Miguel present 
a la Sala de l’Abat Argeric compartírem una bona estona.



També l’Assumpta va anunciar al P. Abat i als assistents que a 
fi de presentar candidatura de nova Junta havia demanat al Sr. 
Carles Armengol, que ens acompanyava, acceptés encapçalar-la 
com a President.
Acabades les presentacions i salutacions aprofitant el bon clima 

i tot prenent el sol 
ens traslladarem a 
l’hostal Cisneros a 
dinar. A les quatre de 
la tarda a la Porteria 
del Monestir ens 
esperaven el P. Josep 
Miquel i el G. Galobart 
per visitar l’exposició 
de “Torras i Bages. 
Visita Espiritual.
Montserrat”.

Molt interessant per lligar fets antics i entendre’n del present. Per 
copsar-ne tot el seu contingut, ens falta temps i, amb un moment 
d’emoció davant el manuscrit del Bisbe Torras i Bages, el P. 
Josep Miquel presidí el res de la Visita Espiritual (segur que tots 
recordarem les reflexions que el matí ens feia el Pare Abat).
Al sortir del Monestir tot ha perdut color i els cims es retallen al cel.
Ens acomiadem, però, abans donem gràcies i amb un “adéu siau”.
Manifestem el desig de retrobar-nos novament el 2017
m.a.c.



Memòria d’activitats 2015/16.
Des de la passada Assemblea General Ordinària, celebrada el dia 
12 de novembre de 2015, fins el dia de la data, la Lliga Espiritual 
de la Mare de Déu de Montserrat, ha organitzat i ha dut a terme, o 
bé ha participat en les activitats següents:
1. Edició i divulgació a tots els socis i a mics de tres Fulls 
Informatius; els números 145, 146 i 147.
2. El passat 29 de novembre 2015, primer diumenge d’Advent, 
comencem el nou curs amb la jornada montserratina.
3. Els dies 17, 18 i 19 de febrer la Lliga participà en l’Eucaristia 
i en les Conferències Quaresmals organitzades pels Oblats 
benedictins de Montserrat al Col·legi Lestonnac, en el decurs de 
les quals es pregà pels difunts..
4. El dia 2 d’abril assistírem a l’Eucaristia, a l’altar de sant 
Benet de la catedral de Barcelona
5. El 26 d’abril fórem presents la Vetlla de Santa Maria, a 
Montserrat, a fi de fer l’ofrena per el manteniment de la llàntia que 
ens simbolitza al cambril, davant la Verge Bruna. Aquest any del 
centenari de la mort del bisbe Torras i Bages, abans de la benedicció 
de la missa solemne de la vetlla es resà la visita espiritual de la 
Mare de Déu de Montserrat.
6. El 27 d’abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat assistírem 
a la missa i rés de la visita espiritual a l’església dels Sants Just i 
Pastor
7. El dia 11 de maig la junta, socis i amics assistírem a les 
exèquies del fins aleshores president de la Lliga Espiritual de 
la Mare de Déu de Montserrat, Joaquim Ferrer i Roca, que es 
celebraren a la parròquia de Sant Feliu, a Alella. La missa fou 
presidida pel P. Bernabé Dalmau, consiliari de la Lliga.
8. El 20 de maig celebràrem, a l’Ateneu Barcelonès, l’acte 
d’homenatge al bisbe Josep Torras i Bages en complir-se el 
centenari de la seva mort, sota la presidència del P. Abat Josep M. 



Soler i amb la intervenció de mossèn Manuel Fuentes, de mossèn 
Jaume Aymar i del P. Abat. L’acte finalitzà amb un apunt musical.
9. El 26 de maig férem acte de presència a l’Eucaristia- 
Conferència celebrada al Col·legi Lestonnac.
10. El 15 de juny homenatjàrem Sant Jordi a la Capella del 
Palau de la Generalitat amb la Missa concelebrada presidida per 
el P. Manuel Gasch Hurios, OSB
11. El dia 11 de setembre de 2016, Diada nacional de Catalunya, 
com cada any celebrem la missa a Santa Maria del Mar, concelebrada 
i aquest any presidida pel rector de la parròquia mossèn Salvador 
Pié i Ninot.
12. Des del passat 12 de novembre de 2015, la junta ha realitzat 
10 sessions ordinàries els dies 9 de desembre de 2015, 14 de gener, 
3 de febrer, 3 de març, 7 d’abril, 11 de maig, 9 de juny, 7 i 27 de 
juliol i 30 de setembre de 2016. Al Final de la darrera reunió de 
junta s’acomiadà el P. Bernabé Dalmau com a consiliari.

Els Presidents
de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat

i de l’Ateneu Barcelonès
es complauen a convidar-vos a l’acte d’homenatge 

que, en complir-se el centenari de la mort del Venerable
Bisbe Josep Torras i Bages (1846-1916) 

Patriarca Espiritual de Catalunya
tindrà lloc a l’Ateneu Barcelonès, sota la presidència del
Rdm. P. Abat Josep Ma. Soler, en el qual intervindran:

	 	 	 Mn.	Manuel	Fuentes	 	 	 Apunt	biogràfic	de	Torras	i	Bages
	 	 	 Mn.	Jaume	Aymar	 	 	 Torras	i	Bages	i	els	artistes
	 	 	 P.	Abat	Josep	M.	Soler	 	 El	bisbe	Torras	i	Bages

Cloenda musical
L’acte està organitzat per iniciativa de: Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Oblats Benedictins de Montserrat, 
Grup Sant Jordi, Antics Escolans de Montserrat, Antics Escoltes i Guies Fundació Josep Sans, Antics Escoltes Abat Marcet, 
Antics Escoltes i Guies dels Agrupaments: Sta. Maria de Cervelló, Mare de Déu de Montserrat i Mossèn Antoni Batlle.

Lloc: Sala d’actes de l’Ateneu Barcelonès, c. de la Canuda, 6; divendres 20 de maig del 2016, a les 7.00 h. del vespre.
Entrada lliure. Aforament limitat.



FINALMENT VULL DIR-VOS:
Gràcies a Déu vaig recuperant el meu estat de salut. Agrair a tots els 
col·laboradors la seva tasca en aquests moments. Demanar disculpes per tot el 
que per la raó que sigui, no ha funcionat bé del tot.
ENCORATJO als presents i als absents a seguir ENDAVANT.





Excel·lentíssim  Sr. Joaquim Ferrer i Roca
President de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. 
Morí el dia 10 de maig de 20l6.

En l’homilia del funeral que se celebrà el dia 11 de maig del 2016 
a la Parròquia de Sant Feliu d’Alella, el P. Bernabé Dalmau, mon-
jo i Conseller de la Lliga que presidí l’Eucaristia, en el moment 
d’acomiadar-nos no va fer un repàs, sinó, com un memorial que 
ens serveixi d’estímul per a comprometre’ns nosaltres a fer rendir 
els talents que Déu ens ha concedit. Transcrivim el text.



1.05.16
Funeral Joaquim Ferrer

Benvolguts germans i germanes,
Estem aplegats acompanyant l’esposa i els familiars de 
l’estimat Joaquim Ferrer persones de molt diverses proce-
dències i àdhuc maneres de pensar, per tal d’expressar el 
nostre comiat a aquest parent o amic al qual ens hem sentit 
vinculats i amb el qual hem compartit ideals.
Aquesta nostra pluralitat la veig com una gràcia de Déu al 
senyor Joaquim. Déu li va fer el do de fer-se amb molta gent 
i d’aportar-los la seva bonhomia, la seva cultura, la seva ex-
periència, la seva amistat, i per a molts també la seva fe. I dic 
que és un do de Déu, perquè al capdavall Déu actua d’una 
manera semblant envers les persones. Ens ha creat, ens res-
pecta, ens estima i ens invita a compartir la seva vida. En la 
lectura primera que hem llegit sant Pere ens donava aquesta 
bella afirmació: “Déu no fa diferència a favor d’uns o altres; 
Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé”. I l’Evangeli ens 
transcrivia les paraules de Jesús, al terme de l’últim sopar: “A 
casa el meu Pare hi ha lloc per a tots”.
La litúrgia de l’Església acomiada els difunts amb maneres 
de pregar complementàries: la intercessió, per tal que Déu 
aculli el seu servent amb misericòrdia, i l’acció de gràcies per 
tot el que Déu ha fet en ell al llarg de la seva vida.
Donem gràcies a Déu perquè el senyor Joaquim va tenir dos 
pilars ferms: la fe cristiana i l’amor a Catalunya, pilars que va 
saber transmetre exquisidament. En ell no hi havia escissió 
ni prioritat entre aquestes dues bases. Ell vivia el servei a la 
nostra nació com un estímul per a créixer en la vida de Jesu-
crist. I recíprocament, la seva fe, la seva esperança i la seva 
caritat l’empenyien a comprometre’s en multitud d’activitats 
cíviques, culturals, polítiques.
No haig de donar-ne un llistat. Però sí que fer-ne sumària-
ment un repàs en el moment d’encomanar-lo a Déu és com un 
memorial que ens serveixi d’estímul per a comprometre’ns 
nosaltres a fer rendir els talents que Déu ens ha concedit.



Joaquim Ferrer creia en la democràcia i no tolerava les 
vexacions de la dictadura. Per això de ben jove formà part 
de l’escoltisme i va militar en la clandestinitat amb un com-
promís social que aviat es transformà en dedicació política. 
Molts catalans el recordaran sobretot pel càrrec de més res-
ponsabilitat que va exercir, el de conseller de cultura en la 
Generalitat restablerta. Ja havia estat, abans, diputat al Con-
grés espanyol, i, després de la Conselleria, continuà amb 
l’exercici de diputat al nostre Parlament durant quatre legis-
latures, i acabaria de portaveu al Senat espanyol.
Simultàniament amb aquesta activitat i ja molt abans, va fer 
recerques d’acord amb la seva vocació d’historiador, que es 
traduïren en múltiples publicacions que el mostraren autèn-
tic especialista en la història del moviment obrer català. A 
més de la investigació, tenia una lloable afecció a la lectura, 
i sovint donava a conèixer el resultat de la seva dedicació 
transmetent de paraula o per escrit el missatge patriòtic o 
apostòlic, segons el cas, que trobava en els llibres.
Això anà acompanyat del desig de donar nova saba a les 
arrels cristianes de Catalunya. Parlava sovint del document 
episcopal que porta aquest nom. Enguany, el centenari de 
la mort del bisbe Torras i Bages encara l’afermava més en 
el somni d’una Església catalana que estigués a l’alçada del 
procés que la nació segueix, i així pogués comunicar a la so-
cietat del nostre temps l’ànima que la faci més humana i més 
en consonància amb l’ideal de Jesucrist.
Ha mort essent president de la Lliga Espiritual de la Mare 
de Déu de Montserrat. Cristianisme i Catalunya eren, doncs, 
els dos pols que a través de la Lliga també han guiat grans 
prohoms del nostre país des de fa més de cent anys i a la 
llista dels quals ara ell s’afegeix. A través de la seva acció, 
Joaquim Ferrer comunicà el contingut de la pregària de To-
rras i Bages que tantes vegades recità i que en aquest moment 
també fem nostra: “Rosa de caritat, foc que sense consumir 
escalfa, traieu de Catalunya l’esperit de discòrdia, i ajunteu 
tots els seus fills amb cor de germans”.



Que la Verge de Montserrat aculli el senyor Joaquim que ha 
cregut en Déu i ha fet el bé i l’introdueixi a la casa del Pare 
“on hi ha lloc per a tots”.

Joaquim Ferrer i Roca, amic QUIM, junts hem fet un llarg camí.
L’any 2003/5 vas incorporar-te a la Lliga formant part del “grup 
de treball amb la finalitat d’acabar els serrells que quedaven pen-
dents dels actes programats del Centenari de la Lliga. El març del 
2006 et feres càrrec de la Presidència de la Lliga. Nova visió i encaix 
a la realitat, possibilitats, planificació sense presses a llarg termini 
mantenint les arrels, que finalitza l’any 20l6 amb l’homenatge al 
Bisbe Torras i Bages, (per disposar dels programes i les seves rea-
litzacions, els trobareu als Fulls Informatius del n° 93 al 148, anys 
2005 a 2016).
Per no allargar el text apuntaré dos fets: En Quim, com a bon his-
toriador donava molt valor als papers i als arxius i repetia sovint 
“allò que no queda escrit no existeix”.
La Lliga l’any 2005 no disposava de molta documentació escrita, 
ni arxiu que permetés pensar en fer-ne la seva història. Per això 
fou una de les primeres accions que emprenguérem amb el suport 
del Monestir de Montserrat i especialment del P. Abad Dom Josep 
Ma. Soler, a demanar a socis i amics que disposessin de documents 
que ens volguessin cedir. La nostra petició fou ben rebuda i al cap 
dels anys segueixen arribant papers, alguns d’ells molt valuosos. 
Fa goig el centenar de caixes d’arxiu dipositades a Montserrat i ens 
queda molt material que anem arxivant i inventariant; també foto-
gràfic. Som insistents i esperant el dia que sigui realitat presentar 
la història de la Lliga Espiritual de la Mare de Deu de Montserrat.
Aquetes ratlles m’han recordat una de les seves dites : fer conèixer 
i agrair a aquells que van fer el primer pas i que nosaltres trobem 
com la cosa més natural, no reconeixem la seva aportació anònima 
-al trobar una drecera no penses amb qui la va fresar per deixar-la 
al servei d’altres.-
També una gestió no tan positiva: La captació de nous socis. L’any 
2014/15, ens plantejàrem analitzar en quines accions no vàrem te-
nir prou encert. Tractat a nivell de Junta, quedàrem que ja hi pen-



saríem per parlar-ne més endavant. Mai teníem temps pel tema i 
un dia el President, en resposta a la meva insistència em digué: fes 
un esborrany, el polirem i en farem un redactat final.
El transcrivim.

Coneixeu la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat?
En l’ampli i frondós teixit d’associacions que existeixen a 
Catalunya en els més diversos camps, que ajuden a projec-
tar les nostres energies col·lectives, la Lliga Espiritual de la 
Mare de Déu de Montserrat, és una entitat creada el 1899 per 
l’impuls de joves amb conviccions cristianes i afany cívic i 
el mestratge del qui fou bisbe de Vic, Josep Torras i Bages.
L’ideari de l’entitat es concreta en el treball per donar vitalitat 
a la fe cristiana i, alhora, l’acció per avançar en la reconstruc-
ció nacional de Catalunya. Aquests propòsits s’expressen en 
la “Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat” redac-
tada per Torras i Bages que ràpidament aconseguí una gran 
difusió.
Homes i dones de les generacions que han protagonitzat 
la vida de Catalunya al llarg del segle XX i en l’actualitat 
han format part d’aquesta entitat. El primer grup de socis va 
pertànyer a la que forjà la Mancomunitat (1914-1924), que 
impulsaren la realització del Congrés Litúrgic de 1915 a 
Montserrat i que posteriorment treballaren constantment per 
a difondre els criteris que s’hi havia recomanat amb la inten-
ció d’acostar els actes de pràctica religiosa al poble.
La segona generació fou la que col·laborà en diverses inicia-
tives organitzades per l’Abat Marcet, amb els criteris de pen-
sadors com Carles Cardó i amb la projecció de l’Escoltisme a 
través d’Antoni Batlle. La següent generació visqué el drama 
de la Guerra d’Espanya (1936-1939) i la posterior represa de 
l’entitat que amb l’ajut de Montserrat fou en la llarga post-
guerra un signe d’espiritualitat i catalanitat des de Barcelona 
a través del Casal de Montserrat.
A continuació, una nova generació feu present la Lliga entre 
els joves propiciant l’anàlisi de les realitats religioses, socials 



i polítiques. Posteriorment, restablertes les llibertats demo-
cràtiques, l’entitat continuà amb les dificultats que aquells 
anys experimentà l’associacionisme en general, per la priori-
tat que la societat donà al treball en les institucions polítiques.
Finalment, havent celebrat el centenari de la Lliga el 1999, 
en l’actualitat l’entitat continua l’acció de recolzament 
d’iniciatives que fan difusió de pàgines de la nostra història i 
d’aquelles altres accions que signifiquen un suport concret a 
les aspiracions espirituals i cíviques actuals del poble català.
El programa d’actuació de la Lliga és fàcil d’expressar. Es 
desplega cada curs amb les prioritats de ser útils a la vitalitat 
cristiana i de contribuir a que siguem un poble amb formes 
de vida justes i lliures. Els que en formem part desitgem que 
d’altres s’hi incorporin perquè aquesta acció de formació 
personal i de responsabilitat col·lectiva necessita totes les 
energies que siguem capaços d’aplegar. Formar part de la 
Lliga no és ocupar un lloc d’observador en l’actual realitat 
catalana, és prendre responsabilitats concretes al servei del 
nostre poble.
Si en voleu formar part, sereu benvinguts.

Joaquim Ferrer, president

El mes de desembre de 2015 va donar-me el text convidant a tots 
a conèixer la Lliga, també a nosaltres, per afegir-hi, en el futur un 
nou episodi de la historia.
Joaquim Ferrer, President de la Lliga gràcies pel teu mestratge 
prepositiu i mai impositiu. Gràcies per la solidesa de les teves con-
viccions: la fe cristiana i l’amor a Catalunya sota la protecció de 
Santa Maria.
ADEU SIAU QUIM. DESCANSA EN PAU





En Jordi de Nadal, ha preparat un llistat de les obres 
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Barcelona: Galba. 1977
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Institucions de Catalunya
Barcelona: Martín Casanovas, 1984

Jordi Pujol: un polític per a un poble
Barcelona: Edicions 62, 1984
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Barcelona: Edicions 62, 1989

El Fil roig: noves perspectives per a Catalunya
Barcelona: Thassàlia, 1995

Els Papers de Salamanca : història d’un botí de guerra
Barcelona: Llibres de l’Índex, 1996

Ramon Boladeres “Rambol”: testimoni de llibertat
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Recordant Josep Pallach
amb altres autors El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2002

Personatges de Sant Gregori al segle XX
Girona: Fundació Valvi. 2006

Jaume Fabre i Fornaguera: en la millor continuïtat del periodisme català
Barcelona: Fundació Paco Candel, 2010

Assassinat a l’alzinar. Boicot insistent
[S.I.]: l’autor, 2007

Josep Tremoleda : plantar cara a la por (1932-1999)
Barcelona: Pòrtic, 2008

Josep Maria Huertas i Claveria : el periodisme i la història com un servei 
al poble
Barcelona: Fundació Paco Candel, 2010

Bernard Vauleon i la seva tesi sobre “Donde la ciudad cambia de nombre”
Barcelona: Fundació Paco Candel, DL 2014

Fragments de cinquanta anys : 50,1965-2015
amb Rosa Domènech [S.I.]: l’autor, 2015

Joan Carrera: un bisbe del poble
Barcelona: Mediterrània, 2015
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