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Sant Fruitós
lloa la figura
i el llegat de
Lluís Espinal
S’inaugura l’any dedicat al jesuïta nascut al
poble i assassinat a Bolívia fa 40 anys pel seu
compromís amb la justícia i els drets humans

Lluís Espinal va establir les bases
cinematogràfiques del cinema bolivià.
Actualment encara són plenament vigents
AJ. SANT FRUITÓS

Lluís Espinal, a
l’esquerra, acompanyat de dos
jesuïtes manresans fent el noviciat a Veruela
ARXIU FAMÍLIA ESPINAL

REDACCIÓ MANRESA

Sant Fruitós de Bages dedica tot
l’any 2020 a donar a conèixer la ﬁgura de Lluís Espinal en l’any de
commemoració del 40è aniversari
del seu assassinat, a Bolívia.
Jesuïta, periodista, productor cinematogràﬁc i activista social són
algunes de les múltiples facetes que
es volen donar a conèixer entre la
ciutadania al llarg d’aquest 2020.
L’Ajuntament ha impulsat una
comissió amb diferents agents i familiars coneixedors de la seva vida
per tal de programar activitats que
donin a conèixer la ﬁgura tan polièdrica del santfruitosenc en aquest
Any Lluís Espinal 2020.
Qui era Lluís Espinal?
El 2 de febrer del 1932 va néixer
Lluís Espinal i Camps, en el si de la
família de masovers que treballaven a la Torre dels Batlles a Sant
Fruitós de Bages. D’origen humil i
cristià, Espinal de ben petit va iniciar el seu camí religiós a l’escolania
de la Cova de Sant Ignasi de Manresa, posteriorment va cursar el batxillerat a l’escola apostòlica dels jesuïtes de Tortosa i als 17 anys va entrar al noviciat de la Companyia de
Jesús a Saragossa. Als 27 anys inicia
els estudis de teologia a Sant Cugat,
on va manifestar el seu sentit crític
vers la teologia tradicional i, ﬁnalment, als 32 anys, és ordenat sacerdot jesuïta.

Assassinat a Bolívia el 1980,
la memòria i el llegat
de Lluís Espinal segueixen
sent ben presents
Jesuïta, periodista i productor
cinematogràfic, va destacar
pel seu activisme social en
favor dels més desafavorits
L’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages ha impulsat una
comissió que programarà
activitats al llarg del 2020

Al llarg de la seva formació espiritual sempre va destacar per tenir
clares conviccions i disponibilitat
per ajudar els altres. Els qui el coneixien el descriuen com un home
vitalista, autoexigent amb si mateix
i amb vocació de servei als altres.
Amb el seu afany de saber i conèixer, Espinal es trasllada a Itàlia
per estudiar periodisme i audiovisual, uns aprenentatges que el portaren a dirigir el programa de TVE
Cuestión Urgente, un espai setmanal sobre qüestions religioses d'actualitat que va tenir molt bona acollida entre el públic, ja que tractava
obertament tota mena de problemàtiques socials que el règim callava. El 1967, el règim va prohibir l’espai televisiu.

La vocació de Lluís Espinal va ser sempre la de comunicador, a
través de tots els mitjans de comunicació: premsa, ràdio,
televisió o cinema

Plaça Lluís Espinal a Sant Fruitós de Bages
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Lluís Espinal (dreta) en plena vaga de fam amb les dones dels
miners i amb el seu inseparable amic, el també jesuïta català
Xavier Albó (centre)

Placa commemorativa que es va entregar
en l’acte d’inauguració del divendres 13

Inauguració de l’Any Lluís Espinal
AJ. SANT FRUITÓS
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1

Xavier Victori,
nebot de Lluís Espinal

2

Pare Llorenç Puig,
delegat dels Jesuïtes
de Catalunya.

3

Francesc Montserrat,
director de la Casa
Amèrica a Catalunya

4

Joan Carles Batanés,
alcalde de Sant Fruitós
de Bages, i la cònsol
de Bolívia a Barcelona,
Miriam Evelin
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L’enterrament d’Espinal va ser una vertadera manifestació popular de dol.
80.000 persones van acompanyar-lo al cementiri
Lluís Espinal en terres bolivianes. Des de la seva arribada a Bolívia, el
jesuïta, periodista i productor cinematogràfic va tramitar la nacionalitat, la
qual li va ser concedida l’any 1970. Ell deia: «Morir per un poble pot donar
més carta de ciutadania que néixer en ell»

MÓN CRISTIÀ
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A Bolívia, anualment el poble surt al carrer per recordar la figura d’Espinal

En aquest moment, Espinal
aproﬁta l’oferta del bisbe bolivià M.
Genaro Prat per fer de professor a la
Universitat Catòlica de La Paz i el 6
d’agost del 1968 es trasllada a Bolívia, on passarà a ser conegut com a
Lucho Espinal.
Al país sud-americà, en Lucho es
bolca en la crítica social, el periodisme i la producció cinematogràﬁca i converteix aquests instruments en una plataforma per donar
veu al poble durant la dictadura que
pateix Bolívia. Espinal, a través
d’aquestes plataformes, denuncia
les corrupteles del Govern i també
el narcotràﬁc, i ﬁns i tot critica el silenci de l’Església i el seu posicio-

nament a favor dels opressors. En
aquest període va treballar de crític
cinematogràﬁc a ràdio Fides, va dirigir el setmanari Aquí, va escriure
diversos llibres i assaigs sobre cinema i guions de pel·lícules. Com a
productor, cal destacar que va impulsar el programa En carne viva, a
la televisió estatal, on donava veu
als membres de la guerrilla, fet que
va acabar provocant que el bloquegessin.
L'any 1977, als 45 anys, va participar en una vaga de fam de 19 dies
que es va estendre arreu del país, per
tal de demanar l'alliberament
dels presos polítics de la dictadura
d’Hugo Banzer.

El president de Bolívia, Evo Morales, va regalar al Papa una rèplica del
«crucifix comunista» fet pel pare Espinal als anys 70 per expressar la unió
del món cristià amb les idees marxistes

Tres anys més tard, la nit del 21
de març del 1980, Lluís Espinal va
ser segrestat i introduït en un cotxe
quan sortia del cinema. El vehicle es
va desplaçar ﬁns a l’escorxador d’un
barri de La Paz, on Espinal va ser torturat i assassinat. El 22 de març, un
pagès va trobar el seu cos, amb 17
ferides de bala, en un abocador.
L’assassinat del Lucho va commoure profundament el poble bolivià. Més de 80.000 persones li van
retre homenatge a la seva tomba, on
consta la inscripció «Assassinat per
ajudar el poble». El 8 de juliol del
2015, el papa Francesc va visitar Bolívia i es va aturar a pregar on es va
trobar el cos sense vida.
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L’any 2005, arran de la commemoració del 25è aniversari del seu
assassinat, Sant Fruitós de Bages el
designa ﬁll predilecte del municipi
i col·loca una escultura en honor
seu a la plaça que porta el seu nom,
realitzada per la santfruitosenca
Neus Serra.
L’any 2007, el president de Bolívia, Evo Morales, declara el 21 de
març com el Dia del Cine Bolivià, en
commemoració de l’aniversari de
l’assassinat de Lluís Espinal com un
homenatge a la lluita del pare Espinal pels drets humans i la democràcia del país i en reconeixement de
la seva aportació al cinema de Bolívia.
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Fotografia de grup de la sala de plens de Sant Fruitós de Bages
Col·loqui «A Viva Veu» a la Biblioteca Municipal.
D’esquerra a dreta, Francesc Xavier Victori, nebot;
Domènec Cucurella, apadrinat per Espinal al noviciat a Veruela;
Rosa Franquesa, cosina germana; Maria Lourdes Sans,
cosina germana; Montserrat Espinal, neboda

L’Any Lluís Espinal 2020 és un
projecte transversal, impulsat
per l’Ajuntament
de Sant Fruitós de
Bages, que té la voluntat de donar a conèixer la ﬁgura de l’il·lustre veí del municipi entre els seus conciutadans però alhora vol potenciar el sentiment de
pertinença i que sentin orgull de
viure en un municipi que ha vist
néixer ﬁgures tan rellevants a escala internacional.
La comissió creada per tal impulsar aquest any commemoratiu
treballarà per tal de donar a conèixer Lluís Espinal tant en l’àmbit local com a l’exterior. En aquesta línia, aquesta mateixa setmana,
membres de la comissió van participar en una retrospectiva sobre
el cineasta bolivià Jorge Sanjinés,
a la Casa Amèrica de Barcelona,
on es va donar a conèixer l’Any
Lluís Espinal 2020 que es durà a
terme a Sant Fruitós de Bages.
AGENDA D’ACTIVITATS (2020)
Dissabte 18 de gener. Inauguració de l’exposició «Una vida per
conèixer», que fa un recorregut
per la trajectòria de Lluís Espinal.
Es podrà veure ﬁns al 8 de febrer
al Nexe- Espai de Cultura.
Diumenge 2 de febrer. Coincidint amb l’aniversari del seu naixement (2 de febrer del 1932), es
descobrirà una placa commemorativa a la Torre dels Batlles, casa
on va néixer. I es projectarà el documental Lluís Espinal, un màrtir
incòmode, a l’escola Paidos.
Diumenge 22 de març. Coincidint amb el 40è aniversari del seu
assassinat, se celebrarà una missa
a l’església parroquial i es farà una
ofrena ﬂoral a la remodelada plaça que porta el seu nom.
Del 30 d’abril al 10 de maig. Sant
Fruitós serà subseu del Festival de
Cinema CLAM i projectarà ﬁlms
on Espinal va participar i pel·lícules de cinema bolivià.
Dissabte 23 de maig. Acte central
de l’any Lluís Espinal 2020 a Sant
Benet de Bages. El recinte acollirà
activitats lúdiques, familiars, divulgatives, gastronòmiques i de
caire professional. La jornada
combinarà elements de la cultura
catalana i la boliviana.
ACTIVITATS DIVULGATIVES
En el projecte transversal de l’Any
Espinal 2020, els infants i joves
santfruitosencs tenen un pes molt
important, ja que la voluntat de
l’Ajuntament és que tothom conegui la ﬁgura del jesuïta i activista
social, el seu pensament i el seu
llegat. S’elaborarà material didàctic especíﬁc i els centres educatius
el treballaran a l’aula. Els joves de
l’INS Gerbert d’Aurillac cursaran
una optativa de cinema vinculat a
la crítica social, i el projecte de La
Ràdio a l’Aula també versarà sobre
el llegat del santfruitosenc il·lustre. A més es reeditarà el llibre Pregàries a boca de canó, escrit per
Espinal, que recull els pensaments del jesuïta.

