
Vesprada en homenatge a  

Josep Junyent i Rafart 
 

(Vic, Osona, 14 de juliol de 1930 - 

 Vic, 16 de gener de 1993) 
 

 
 

Amb motiu de la clausura de la commemoració del 25è aniversari de la 

seva mort, ocorreguda el 16 de gener de 1993, el Patronat d’Estudis 

Osonencs organitza un acte que pretén recordar la figura de Josep 

Junyent, sacerdot, historiador i poeta, i apropar-la al públic en general. 

 

TEMPLE ROMÀ (Vic) 
 

Dijous 17 de gener a les 6 de la tarda 

 

 

 Josep Junyent i Rafart  

Format al seminari de Vic i a Roma, és autor de diversos treballs de 

crítica literària i poeta. Té composicions publicades a Antologia 

Estudiants de Vic (1951), i a la Quarta antologia universitària (1955). 

Fundador i director de Presbyterium (1969) i editor de Quaderns de 

Pastoral (1972). 

El 1962 va ser destinat a l'església del Carme de Manresa com a vicari,  

on va esdevenir una figura carismàtica i pal de paller de la societat 

manresana per la seva tasca no només dins l'Església sinó en l'àmbit 

cultural, intel·lectual, social i en el món polític, que durant la 

clandestinitat va protegir i estimular. Va ser Premi Bages de Cultura el 

1989. És autor de la Lliçó Magistral de 1963. 

Va morir el 16 de gener del 1993 a Vic a causa d'un càncer. 

 

P R O G R A M A 
 

18:00h  Jordi Figuerola · La faceta d’historiador de Josep Junyent 

18:20h  Núria Armengol i Jaume Coll · La faceta de literat de Josep 

Junyent 

18:40h  Lluís Calderer · La faceta cultural de Josep Junyent 

 

19:00h Taula rodona breu amb els ponents moderada per Francesc 

Codina, president del Patronat d’Estudis Osonencs. 

 

19:15-19:35h  Recital de poemes de Josep Junyent a càrrec d’Anna 

Miralpeix i Margarida Tió 

 

                     «M’obligues a repetir que he d’estimar-te. 

                    Si ho repeteixo obligat, l’amor es cansa. 

                           Sento a dintre un gran desig d’alliberar-me». 

 

                                       Josep Junyent i Rafart 

                         Del poema «Glicines sense vent». 


