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Mor l'historiador Josep Catà i Tur,
militant històric d'ERC
El traspàs d'aquest catedràtic jubilat, autor de diverses monografies, ha provocat
múltiples reaccions de tristor a les xarxes socials

Josep Catà durant la presentació del seu llibre de memòries el gener de 2019. | Maria Miró.

La mort, avui dimecres, de l'historiador Josep Catà i Tur (1949-2021), amb setanta-dos anys militant històric d'ERC a Olot-, ha causat una profunda sensació de tristesa entre els qui
l'havien tractat. Catà, catedràtic jubilat i professor d'ensenyament secundari, ha deixat un munt
de textos i monografies històriques http://sibhilla.uab.cat/cgi(
bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=ca&base=fons&nextAction=lnk&exprSearch=CA
TA%20I%20TUR,%20JOSEP&indexSearch=AU) , a més d'una gran petja en entitats com el
PEHOC (Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca), la Societat Catalana d'Estudis Històrics de
l'IEC, el Centre Català d'Història o del Memorial 1714.
Josep Catà havia estat professor de Geografia i Història a l'Institut Montsacopa d'Olot (1971193) va exercir aquesta tasca durant trenta anys a l'IES Barri Besòs de Barcelona, d'on es va
jubilar el 2008.
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El gener de 2019 va presentar el seu primer llibre de memòries De la llarga nit a l'albada
(1948-1971). Records d'un noi del Raval de Barcelona [Rafael Dalmau ed.], un treball confegit
a la manera d'uns records historiats, en què l'autor explica, amb naturalitat, la trajectòria vital dels
seus primers anys, emmarcant-la en el context històric de les penúries de tot tipus del
franquisme autàrquic, que controlava, de forma obsessiva, la vida de les persones. És un text de
lectura amena on podem seguir el creixement personal de l'autor i la lluita dels seus coetanis
contra les restriccions que imposaven la dictadura i la situació econòmica.
Rafael Dalmau ja havia publicat diversos llibres de Josep Catà de tema històric, escrits en
col·laboració amb Toni Muñoz -també traspassat-, entre els quals cal destacar Abolutisme
contra pactisme, Ambaixadors catalans a Madrid. Els inicis de la guerra de separació i 25 presos
polítics del 1714.
Han estat molts els missatges de plany i condol per la mort de Josep Catà, com podeu veure en
aquest breu recull:

Quin greu la pèrdua d'en Josep Catà. Adéu, patriota i company. Descansa en pau
pic.twitter.com/PSrFP6Hdl9 (https://t.co/PSrFP6Hdl9)
? Pep Berga Vayreda ? (@PepBergaVayreda) October 5, 2021
(https://twitter.com/PepBergaVayreda/status/1445494742184181765?ref_src=twsrc%5Etfw)

Lamentem profundament la pèrdua del nostre company Josep Catà, militant històric d'Esquerra
Republicana, historiador i professor. Sempre et tindrem en el record ?@ERCOlot
(https://twitter.com/ERCOlot?ref_src=twsrc%5Etfw) ? ?@ERC_Garrotxa
(https://twitter.com/ERC_Garrotxa?ref_src=twsrc%5Etfw) ? ?@Esquerra_ERC
(https://twitter.com/Esquerra_ERC?ref_src=twsrc%5Etfw) ? pic.twitter.com/RldmuUPai0
(https://t.co/RldmuUPai0)
? ERC Olot (@ERCOlot) October 5, 2021
(https://twitter.com/ERCOlot/status/1445484075939086346?ref_src=twsrc%5Etfw)

Avui el dia comença amb una noticia molt trista, el @cata_tur
(https://twitter.com/cata_tur?ref_src=twsrc%5Etfw) ens ha deixat. El seu gest amable i el seu
somriure se'n van per sempre. Ell i la Fina, m'han acompanyat amb el seu immens cor des que
vaig arribar a la família d @ERCOlot (https://twitter.com/ERCOlot?ref_src=twsrc%5Etfw) Com et
trobarem a faltar! DEP estimat Catà
? Anna Barnadas ?? (@abarnadas) October 6, 2021
(https://twitter.com/abarnadas/status/1445621555531157514?ref_src=twsrc%5Etfw)

Si deixeu el passat com a passat, posareu en risc el vostre futur.Aquesta frase del seu admirat
Winston Churchill, posa de relleu la tasca de recuperació de la memòria històrica per part del nostre
bon company i amic,l'historiador i professor @cata_tur
(https://twitter.com/cata_tur?ref_src=twsrc%5Etfw) .Et trobarem a faltar, Pep!
pic.twitter.com/mI3c5xllEX (https://t.co/mI3c5xllEX)
? Patronat d'Estudis Històrics d'OIot i Comarca (@pehoc_olot) October 6, 2021
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(https://twitter.com/pehoc_olot/status/1445745251398782998?ref_src=twsrc%5Etfw)

Avui és un dia trist. Ha mort l'historiador Josep Catà i Tur, col?laborador del SÀPIENS des de l'inici.
Una forta abraçada a la família i als amics. Et trobarem a faltar, Josep. pic.twitter.com/zk0uhk5v9Q
(https://t.co/zk0uhk5v9Q)
? Sapiens.cat (@sapienscat) October 6, 2021
(https://twitter.com/sapienscat/status/1445657817684209664?ref_src=twsrc%5Etfw)

Ens arriba la trista notícia de la mort de @cata_tur
(https://twitter.com/cata_tur?ref_src=twsrc%5Etfw) . Volem expressar el nostre més sincer
condol a la família i als seus companys d' @ERCOlot
(https://twitter.com/ERCOlot?ref_src=twsrc%5Etfw) i del @pehoc_olot
(https://twitter.com/pehoc_olot?ref_src=twsrc%5Etfw) . En Josep ha estat una gran persona, de
la que mai oblidarem aquell immens somriure. Que la terra li sigui lleu.
? #AmicalAnticsGuerrillersdeCatalunya (@CisquetMaqui) October 6, 2021
(https://twitter.com/CisquetMaqui/status/1445626232435929094?ref_src=twsrc%5Etfw)

Acabem de rebre la noticia del traspàs de l'historiador Josep Catà @cata_tur
(https://twitter.com/cata_tur?ref_src=twsrc%5Etfw) . En Josep havia de participar en el debat
sobre el nom del @UEO1921 (https://twitter.com/UEO1921?ref_src=twsrc%5Etfw) . Defensava
que s'havia de tornar al nom originari d'Olot FC, liquidat l'any 1939. El trobarem a faltar. Que
descansi en Pau. pic.twitter.com/QJaGYLVd6t (https://t.co/QJaGYLVd6t)
? CentenariUEOlot (@CentenariUEO) October 6, 2021
(https://twitter.com/CentenariUEO/status/1445665546918264841?ref_src=twsrc%5Etfw)

Quin greu.
En Josep @cata_tur (https://twitter.com/cata_tur?ref_src=twsrc%5Etfw) se n'ha anat.
Sempre hi era,ell i la Fina.
El recordaré a primera fila al saló de plens @Olotuit
(https://twitter.com/Olotuit?ref_src=twsrc%5Etfw)
Sempre amable i sempre el comentari polític afilat apuntant a la nafra i aportant a allò dit
Guanyarem.
Per sempre, Josep
i ho farem amb tu@adriana_roca (https://twitter.com/adriana_roca?ref_src=twsrc%5Etfw)
? Lluís Riera (@lluiscacau) October 6, 2021
(https://twitter.com/lluiscacau/status/1445631389110452234?ref_src=twsrc%5Etfw)

#DEP (https://twitter.com/hashtag/DEP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) Ens ha deixat Josep
Catà i Tur, historiador i catedràtic jubilat d'ensenyament secundari. Membre de la Societat Catalana
d'Estudis Històrics, del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, del Centre Català d'Història i del
Memorial 1714. https://t.co/S2nkv1BAXj (https://t.co/S2nkv1BAXj)
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? Històries d'Europa (@Historieseuropa) October 6, 2021
(https://twitter.com/Historieseuropa/status/1445700446023131136?ref_src=twsrc%5Etfw)

https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/33966/mor-historiador-josep-cata-tur-militant-historic-erc
Pagina 4 de 4

