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Editorial

Quantes vegades una escena, 
una lectura, una paraula, una 
indicació ens remou i desperta 
el nostre interès per quelcom 
desconegut o oblidat.
Amb la lectura, amb els viatges, 
amb la presència de grans i petits 
espectacles les nostres facultats 
intel·lectuals s’alimenten i el 
nostre esperit de descoberta 
s’encén.
Us proposem fer un exercici 
constant de recerca , de no 
deixar passar res de forma banal, 
escoltar sempre els que més en 
saben, i encara més, escoltar 
els que no ens volen fer canviar 
o influir en la nostra manera de 
raonar. El moment actual ha fet  
de l’advocat un diplomàtic, del 
militar un polític, del comerciant 
un home de govern, del jutge un 
economista, del registrador un 
president i així successivament. 
Hem de tenir en compte que 
les definicions inexactes, les 
paraules sense precisar, les 
suposicions gratuïtes ens porten 
sempre a un estat d’inseguretat 
que no ens convenen, ni com a 
persones ni com a país.   
Les dificultats desperten la 
voluntat, es posa en marxa 
tot el seu poder i envia tota la 
seva energia a totes les nostres 
facultats perquè treballin, per 
trobar els mitjans que ens 
faran portar a terme allò que en 
circumstàncies ordinàries ens 
semblava del tot impossible.
D’aquí la importància d’estar 
ben informats, de contrastar  
l’honestedat de les fonts, de la 
recerca de la nostra història.
El coneixement ens farà lliures.
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“ El dijous u de juny el periodista Vicenç 
Lozano ens va fer una conferència 
al Casal Robert Brillas amb un títol 
suggeridor “Les reformes del Papa, de 
moment, no han tingut l’èxit esperat. 
Ha perdut la batalla. Però guanyarà 
la guerra?”. Era la segona dedicada a 
explicar les resistències que troba el papa 
al Vaticà en el seu procés renovador i com 
va passar l’any passat va tenir una molt 
bona resposta de la setantena de persones 
que el van seguir amb molt d’interès, 
encara que en un sector dels creients 
desperti un cert desassossec.

No hi ha dubte que el Papa Francesc ha 
aconseguit un lideratge moral al món, 

però “al Vaticà perd allò que guanya fora” 
com va dir Vicenç Lozano. El Sínode de 
bisbes no va complir les expectatives 
de les seves propostes reformadores i la 
sensació és que lentament assoleix petites 
reformes, però que les importants no les 
ha pogut tirar endavant.

El papa Francesc va ser elegit per engegar 
el rellotge de l’església aturat durant els 
dos últims papes conservadors. Però 
de moment no ha pogut posar fre als 
excessos i els escàndols de la Cúria. 
El Vatileaks (2011) va esclatar en el papat 
de Benet XVI i va jugar un paper clar 
en la seva dimissió (2013) en no veure’s 
amb força de posar ordre. El col·legi 

VATICÀ
 Per Santi Campo

El  Grup d’Estudis d’Esplugues us presenta el fragment d’un reeixit 
article d’en Santi Campo, relatiu a la darrera conferència relativa al 
Vaticà, a cura del periodista V. Lozano, excel·lent coneixedor de les 
interioritats vaticanes. Un papa que es manifesta obertament a “la 
invitació a buscar altres formes d’entendre l’economia i el progrés, el 
valor propi de cada criatura, el sentit humà de l’ecologia, la necessitat 
de debats sincers i honestos, la greu responsabilitat de la política 
internacional i local, la cultura del rebuig i la proposta d’un nou estil 
de vida” (C.e. Laudato si-2015), mereix el nostre respecte i el nostre 
recolzament.

L’article complert el podreu trobar en la pàg. WEB de la nostra entitat.



cardenalici va veure la necessitat d’un canvi important i 
va elegir un papa renovador, encara que és probable que 
alguns dels seus votants no volguessin que anés massa 
lluny, fet que explicaria en part els entrebancs amb què 
es troba. El responable de la filtració de documentació 
secreta relacionada amb el papa va ser el seu majordom 
Paolo Gabriele.

El Vatileaks 2 (2015) probablement també tindrà 
tindrà un paper destacat en el seu pontificat. Un dels 
protagonistes del escàndol és el periodista Gianluigi  

Nuzzi que havia escrit el llibre Sua Santitá amb les 
filtracions de Paolo Gabriele. Ara ha escrit el llibre Via 
Crucis que junt amb el llibre Avarizia d’Emiliano 
Fitipaldi revelen greus irregularitats en les finances de 
la Santa Seu i la persistència de privilegis inacceptables, 
confirmen la voluntat renovadora del papa Francesc 
que en una decisió sense precedents havia creat la 
“Comissió investigadora dels organismes econòmics i 
administratius de la Santa Seu” (COSEA)”.

Santi Campo

Conjunt romànic 
de Santa Maria de
la Roca Rossa
a Tordera
Per Enric Alsinet

Ens permetem, en primer lloc, concretar la seva 
situació geogràfica:
L’Antiga canònica agustiniana de Santa Maria de 
Roca Rossa és un petit monestir que es trobava situat 
al NW del terme municipal de Tordera, dins la serra 
homònima, la qual se situa a 423m sobre el nivell del 
mar.
En temps ja llunyans, va formar part de l’antic terme 
d’Hortsavinyà, fins que aquest fou agregat al Municipi 
de Tordera al 1929.
Respecte els antecedents històrics podem assenyalar:
Diu el llibre Feyts d’Armes de Catalunya  que en 
aquell indret de la Serra de Roca Rossa, en temps de 
Ramon Berenguer III, fou trobada una imatge de la 
Verge Maria, i al mateix lloc s’edificaria una primitiva 
església que seria convertida en monestir.
La fundació del Monestir de Santa Maria de Roca 
Rossa va ser obra de Guerau / Geral de Cabrera  el 1145 
el qual cedí l’alou al primer abat en temps de Ramon 

Berenguer IV i  que fou consagrat el mateix any pel 
bisbe de Girona Berenguer de Llers.
El temps de màxima esplendor d’aquest monestir el 
podem situar a finals del segle XII quan, va arribar a 
tenir una comunitat de sis membres però, tanmateix, 
rebria nombroses donacions que quedaren reflectides 
en l’anomenat Cartoral de la Roca Rossa, document 
d’un incalculable valor històric que podeu trobar a 
l’Arxiu Capitular de Solsona.
A partir del segle XIV començà la davallada d’aquest 
monestir i el 1540, el darrer Prior abandonà el recinte. 
El 1592 els bens d’aquest conjunt  van passar a 
dependre de la diòcesi i capítol de Solsona.
Al 1853 el priorat es convertí en masoveria, servint els 
enderrocs de l’antic monestir per construir-la. 
La descripció del conjunt és la següent:
El monestir destaca per ser l’únic romànic de transició 
al gòtic de tot el Maresme i consta de:

Presentem un treball elaborat pel nostre soci Enric Alsinet, relatiu a un antic monestir. La influència 
de les canòniques agustinianes entre els segles X i XII fou força important per Catalunya. Bona mostra 
d’això són documents de l’època, com les Homilies d’Organyà, i diversos documents antics tortosins, 
que els erudits assenyalen com a provinents de la casa mare de Sant Ruf d’Avinyó, a la Provença.
Avui dia, resten només unes restes del que fou un monestir important en els estreps del Montnegre. Per 
aquesta raó  el treball present és força interessant.



Respecte el monestir: 
D’una sola nau, d’absis semicircular 
en un bon estat, la volta de la nau 
és lleugerament apuntada, feta 
d’encofrat amb canyes típica de 
l’època. El cor estava a sobre 
l’entrada sostingut per una volta 
de canó a la qual s’hi accedia per 
unes escales al cantó dret, Ateses 
les causes de l’abandó, el sostre 
s’esfondrà i destruí el cor. Al cantó 
esquerre, prop del presbiteri, hi 
ha una altra porta d’accés que 
comunicava el claustre i les altres 
dependències del monestir.

Restes de murs que s’observen:
Adossades al mur sud del temple, és de 
suposar que serien les dependències 
dels monjos, el claustre, les cel·les, 
la sala capitular i la hostatgeria, 
segons esmenten algunes fonts. Tant 
la muralla com la cisterna encara 
són visibles, si bé encara resten 
per descobrir el cementiri, una 
cripta i uns passadissos subterranis. 
Excavacions arqueològiques 
podrien treure a la llum aquests 
elements.

Fonts:
M. Mercè Torrellas «El conjunt 
romànic de Roca Rossa (Tordera): 
antecedents històrics i estat actual de 
conservació». Singladures: Revista 
d'història i patrimoni cultural de 
Vilassar de Mar i el Maresme.
Wikipèdia:  https://ca.wikipedia.
org/wiki/Can%C3%B2nica_de_
Santa_Maria_de_Roca-rossa

Restes actuals del que fou un important monestir
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Comiat del Grup d’Estudis d’Esplugues a una magnífica col·laboradora 
en els temps difícils: la Maria Collado Collado, que ens va deixar el 
15 de maig  passat.
(Text pòstum llegit a l’església de santa Maria Magdalena)
“Permeteu-me unes breus paraules que voldrien acompanyar la Maria vers l’eternitat.
En aquesta travessia que va de la vida a la mort, a vegades tan curta i tan injusta, hem pogut farcir la nostra vida 
de bondats i ajut als altres, confegint així una bella història d’actituds dignes.
El que resta després de la partença, és l’esperit i la forma d’estimar que ha repartit aquella que ens ha deixat. 
És un bell historial que els vius tenim gravat al cor. Per aquesta raó, en aquests moments, la Maria està present 
en la nostra memòria col•lectiva i ens acompanya en la nostra ruta vital,  que es va diluint de mica en mica a 
mida que tots els qui la vam conèixer encetem també el camí de l’eternitat.
Però, en el moment present, contemplem amb força estimació la seva gran humanitat i joia de viure. És el nostre 
petit homenatge a una persona que va estimar intensament la vida i la va descriure amb magnífiques poesies. 
Gràcies Maria! “

De la nostra associada Cornèlia Antolinos us fem arribar una composició poètica de 
profund sentiment.

A l’Emma
L’espera es fa eterna, la teva anhelada veu és encara silenci: com seràs?!
Quan contemplis el meu rostre... què sentiràs? Ens agafem les mans i l’espera se’ns fa eterna. 
Ets nostre...molt nostre i ni sabem de quin color tindràs els ulls.... L’espera es fa eterna.
Fill...nadó...esperança de vida...llum encegadora, eixordant, que il•lumina cors plens de 
tenebres o d’amor, cors dolços i ombrívols.
L’alegria, la vida ets tu que flueixes dels nostres éssers; fill...l’espera per abraçar-te ha estat 
eterna.
Musa inspiradora, silent, dels meus entranyables i enamorats versos. Dorm tranquil, somia que 
ets feliç. L’espera per sentir-te dins dels meus braços...ha estat eterna.

El GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES ASSISTEIX A 
LA “JORNADA FUNDACIONS” DE LA CAIXA BANK
El passat 10 de maig, es va celebrar a la Caixa Fòrum de Barcelona  una sessió adreçada a diferents entitats, 
amb el fi d’informar-les dels objectius i comeses de les Fundacions, que solen ser una inestimable ajuda per les 
entitats cíviques que es dediquen a activitats socials i culturals.
Per part del Grup d’Estudis d’Esplugues hi van assistir les sres. Rosa Abós, Montserrat Ruiz i també Joan Puiggròs.
En el transcurs del matí, diversos ponents van abordar diversos temes, atesa la complexitat d’aquesta Fundació, 
acompanyant els presents a una visita guiada, al final del matí, a l’exposició “Els Pilars d’Europa” ubicada 
també a la Caixa Fòrum.


