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Mor l'històric independentista Josep
de Calassanç, el Cala
Membre del nucli fundador de Terra Lliure, residia a Catalunya Nord des de
1979, on ha portat una intensa activitat cívica i cultural
Josep de Calassanç Serra. Foto: Documental "Terra Lliure, punt final" (De bat a bat - TV3).

Aquest matí ha mort a Montpeller Josep de Calassanç Serra i Puig, més conegut com el Cala, a
conseqüència d'una dolència cardiaca de la qual havia estat intervingut, segons ha informat el
diari digital Vilaweb (http://www.vilaweb.cat/noticia/3962536/20111218/mor-lactivistaindependentista-josep-calassanc-serra-cala.html) . Serra ha estat tota la seva vida un destacat
militant de la causa nacional catalana en el front polític, cultural i cívic.
Membre fundador del PSAN l'any 1969, a finals dels anys setanta va formar part del primer nucli
impulsor de Terra Lliure, quan l'organització encara no havia fet pública la seva existència i
funcionava sota el nom en clau d'Arxiu. El Cala miltava a Independentistes dels Països Catalans
(IPC), el partit constituït el març de 1979 com a resultat de la fusió entre el PSAN (provisional) i
l'OSAN de Catalunya Nord.
El juny de 1979 va passar a la clandestinitat i es va refugiar a Catalunya Nord junt amb la seva
companya Dolors Serra i Kiel, arran de les detencions dels membres del primer escamot de TL,
quan foren identificats els seus components després de la mort de Fèlix Goñi al barri de Gràcia a
l'esclatar-li un explosiu que portava.
Un mes abans, Serra havia participat en l'expedició catalana que va ser bloquejada per la policia
francesa durant dos dies a la duana de la Junquera (Alt Empordà) quan anava al judici d'extradició
del patriota Manuel Viusà a París. Anteriorment, el 1975 i el 1978 ja havia estat exiliat per la seva
militància independentista.
Expulsat de Terra Lliure el 1982 per dissensions sobre l'estratègia a seguir per l'organització, va
continuar residint a la Catalunya Nord, on es va dedicar a la difusió i edició de llibres en català i a la
col·laboració amb l'emissora catalana Ràdio Arrels, a més de ser guardonat am el Premis d'Actuació
Cívica de la Fundació Carulla, que afirmaven textualment en la justificació del guardó: "Josep
Calassanç Serra i Puig el rep per la seva vinculació a gairebé totes les campanyes, les lluites i els
moviments en pro del català a la Catalunya Nord, i perquè amb els seus consells professionals
com a impressor i corrector, i la seva força de convicció, ha incitat força autors i editors que només
publicaven en francès a fer-ho en català. Va coordinar el llibre "Qui sem els catalans del nord" i és
secretari del Centre Cultural Català de Perpinyà."
A Perpinyà, presidia el Casal Jaume I i va dirigir-ne el Centre Cultural Català. Era un dels puntals
de l'entitat Aire Nou, de Bao, població rossellonenca on residia.
Josep de Calassanç Serra era germà de Blanca Serra i Eva Serra, veteranes militants
independentistes que també van conèixer la persecució en els anys del postfranquisme. El 1982,
sota el govern del PSOE, van ser detingudes i empresonades per haver exhibit una pancarta
amb la paraula "independència" durant una manifestació al centre de Barcelona.
- Podeu veure la intervenció de Serra en el documental "Terra Lliure, punt final", a partir del minut
4,35 i del 23,20 a:
http://video.google.com/videoplay?docid=-4891372125942209451
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