
Eudald Nuñez i Parra
In Memoriam

El passat dia 2 d’agost ens deixà 
l’amic Eudald Núñez i Parra, fill 
adoptiu de Montgat.

Nascut a Badalona al 1937, 
la seva vida va estar marcada 
per una profunda fe que el va 
portar a ingressar al Monestir 
de Montserrat. Per problemes 
de salut, no va poder realitzar el 
seu somni de professar com a 
monjo benedictí.  Fou  aleshores 
que canalitzà les seves energies 

col•laborant amb l’església de la seva ciutat.
L’any 1962, en una conversa mantinguda en una romeria 

que els feligresos de Sant Joan de Montgat van realitzar 
a Lourdes, el Rector Mn. Anton Pasqual li proposà fer 
alguna cosa per aglutinar el jovent al redós de la parròquia.  
Malgrat les dificultats, l’Eudald acceptà la proposta i s’hi 
dedicà de ple, ajudant al mateix temps a Mn. Anton en 
les tasques d’administració i apostolat.  Així va nàixer 
l’Aspirantat Sant Jordi de Montgat i les colònies d’estiu 
d’Alcanar, població d’origen familiar de l’Eudald. Aquestes 
es perllongaren 9 anys, i en són testimoni la llàntia de la 
nau central de l’Ermita del Remei, la corona d’or i plata de 
la imatge del Nen Jesús de la Verge del Remei i la imatge 
de la Mare de Déu de Montserrat que presideix una de les 
entrades a la Ciutat d’Alcanar, així com les plaques amb el 
nom de “Joventut Aspirantat Sant Jordi” que figuren en 
un carrer d’aquella ciutat del Montsià.

A partir de l’any 1995, com a resposta a un fet 
vandàlic que malmeté la imatge de La Moreneta, 
l’Eudald aplegà de nou aquells antics components de 
l’Aspirantat, aleshores pares de família, fins aconseguir 
la reentronització l’any 2000 d’una nova imatge, rèplica 
de la malmesa, oferta per l’ajuntament d’Alcanar, 
involucrant en els actes a les autoritats de Montgat 
i de Badalona.Un any més tard, l’Eudald va oferir a 
Montgat una imatge (rèplica exacta de la d’Alcanar) 
que l’alcalde d’aquella ciutat, en Joan Baptista Beltran, 
li havia regalat. L’Eudald considerava que aquests 
honors no li pertanyien a ell, sinó com a membre de 
la Joventut Aspirantat Sant Jordi. L’any 2001, amb la 
mateixa solemnitat que a Alcanar, fou entronitzada en 
la Biblioteca Tirant lo Blanc, sobre una peanya  de pedra 
procedent del Monestir Santa Maria de Benifassà, al que 
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coneix...

adherí un prisma de pedra de Montserrat que havia 
estat un petjapapers de la taula de l’abat Escarré.

El mateix any l’Eudald aconseguí veure acomplerta 
una de les seves fites més  desitjades: l’agermanament 
del seu poble natal, Badalona, amb Alcanar i també el 
27 de juliol veié agermanada aquesta Ciutat amb la de 
la seva obra, Montgat.   

El 18 de maig del 2005, a proposta d’una comissió 
encapçalada per antics membres de l’Aspirantat, el ple 
de l’Ajuntament de Montgat, per unanimitat, atorgà 
a l’Eudald Núñez i Parra el títol de Fill Adoptiu de 
Montgat, honor que, pel que fa a la Ciutat d’Alcanar, 
ja posseïa des del mateix any en què es formalitzà 
l’agermanament entre els dos municipis.

Sens dubte, però, l’acte que més va arribar-li al cor 
fou el que vaig tenir el privilegi d’assistir-hi, juntament 
amb l’Emili Roura1 el dia de Sant Pere del 2005 a la 
Cartoixa de Montalegre. Allí, acompanyat per tots 
el monjos de la comunitat, rebé de mans del prior la 
“Carta de Germandat”, títol que aquesta ordre religiosa 
atorga molt rarament.

El maig del 2005, l’Eudald, conscient de la greu 
malaltia que sofria i que preveia inevitable,  decidí fer 
donació al poble de Montgat de diversos objectes i 
documents, que al llarg de la seva vida havia rebut 
d’amistats i institucions i que considerava pertanyien 
al poble que li havia donat l’oportunitat de realitzar la 
seva obra. Així el mateix 2005 feu donació de diverses 
peces històriques, procedents dels monestirs de Poblet, 
Benifassà i Montalegre. L’any següent amplià la donació 
amb diverses plaques, llibres i documents que han estat 
dipositats en les vitrines de la Sala del Rellotge, al costat 
de la imatge de La Moreneta, espai que, sense ser-ne 
conscient, està envoltat per referents lligats a la trajectòria 
vital de l’Eudald, com són la Ronda dels Països Catalans 
i el Passeig de l’Abat Aureli M. Escarré.

En la darrera conversa que varem mantenir, la 
setmana anterior a la seva mort, encara em va reiterar 
el desig d’ampliar la donació, entre altres objectes, amb 
les fotografies, així com el llibre d’or i altres documents 
relatius a l’Aspirantat.

Eudald, gràcies per la teva amistat. Descansa en pau.
Abelard Chimisanas i Julià

1Coautor, amb Xavier Forcadell, de l’obra “Camins d’Agermanament 
de l’Aspirantat Sant Jordi: Montgat – Alcanar – Badalona”


