Mor Lluís Duch, un dels grans intel·lectuals que
ha donat Montserrat
Ds, 10/11/2018 per Catalunya Religió

(CR) Aquest dissabte al vespre l'abadia de Montserrat ha anunciat la mort del
monjo Lluís Duch als 82 anys. És un dels gran intel·lectuals que ha donat la
comunitat benedictina de Montserrat. Doctor en teologia i expert en antropologia i
comunicació, va ser reconegut per la comunitat acadèmica especialment en l'àmbit
de l'antropologia i la comunicació.
Ha mort el P. Lluís Duch i Alvarez, monjo de Montserrat. Tenia 82
anys. Al cel sigui!
— Montserrat (@montserratinfo) 10 de novembre de 2018
En la mort d’un dels grans intel·lectuals del país. El meu condol a la
comunitat de Montserrat, família i amics. https://t.co/F2eohnPnEh
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) November 11, 2018
Aquest migdia el prior de Montserrat ja em deia que es debatia entre la
mort i la vida. Descansi en pau un home de tanta saviesa!
— Laura Borràs (@LauraBorras) 11 de novembre de 2018

La missa exequial de Lluís Duch tindrà lloc dimarts dia 13, a les 10.45h, a la
Basílica de Santa Maria de Montserrat, i serà presidida per l'abat de Montserrat,
Josep M. Soler. Es podrà seguir en directe per Montserrat RTV.
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Nascut a Barcelona el 1936 Lluís Duch, va entrar al Monestir de Montserrat l'any
1961, on va fer la professió simple l'any 1963 i la solemne el 1967. El 1969 va ser
ordenat sacerdot.
Doctor en teologia per la Universitat de Tübingen, on va estudiar el pensament de
Mircea Eliade, va ser professor de la nombrosos centres acadèmics: Facultat de
Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la
Facultat de Teologia de Catalunya, de de la Biblioteca Mística i Filosòfica Alois M.
Hass (U. Pompeu Fabra), de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona
(ISCREB), de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de
Tarragona, de l'Institut d'Humanitats de Barcelona, de l'Escola Teològica i
Filosòfica de l'Abadia de Montserrat, de l'Instituto de Antropología de la
Universidad Nacional Autónoma de México i de l'Institut del Teatre.
En el seu treball acadèmic va estudiar els diferents llenguatges dels universos
simbòlics i mítics i la seva concreció en la vida quotidiana. Alhora, va teoritzar
sobre les formes de trencament de la tramissió de la fe, amb una aposta pel
testimoni personal per sobre de les estructures institucionals. Es va interessar des
de fa més de trenta anys per la interpretació de les narracions mítiques, atenent
sobretot al seu impacte en els universos religiosos i polítics.
Autor d'una obra extensa (més de quaranta llibres i opuscles i centenars d'articles
científics), és un referent internacional en els estudis d'antropologia de la
religió. El 2011 va rebre la Creu de Sant Jordi. Amb motiu del 75è aniversari li van
dedicar el volum Emparaular el món. El pensament antropològic de Lluís Duch,
editat per Joan-Carles Mèlich a Fragmenta. El seu pensament també va ser objecte
d'una tesi doctoral del capellà de Girona Elies Ferrer. Dues de les grans obres de
referència recents que va publicar han estat Religió i comunicació (2010) i Religión
y política (2014). Antropologia de la religió (1997) i Un extraño en nuestra
casa (2006), són altres obres destacades. En els darrers anys va publicar una
Antropologia de la vida quotidiana (en sis volums), que té com a referència més
important la situació de les transmissions efectuades per les estructures d'acollida.
Entre 2011 i 2018 va ser membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa
de la Generalitat de Catalunya.
Va una tenir relació molt estreta amb altres pensadors com Raimon
Pannikar. També ser traductor de textos d'altres referents intel·lectuals com
Luter, Müntzer, Silesius, Schleiermacher, Bonhoefferm i Schönberg.

Ha mort el gegant Lluís Duch. La seva antropologia és un monument
que havia passat pràcticament desapercebut en una cultura que es
deleix pels dimimutius irònics.
Vull pensar que Lluís Duch tindrà hereus dignes de la seva
intel.ligència i de la seva ingent capacitat de treball.
— Antoni Puigverd (@apuigverd) 10 de novembre de 2018
Mor Lluís Duch, «un gegant intel·lectual»: https://t.co/rwSvfojMhQ
pic.twitter.com/uo8XgkCJg2

2

— Fragmenta Editorial (@FragmentaEd) 10 de novembre de 2018
Acaba de morir Lluís Duch, antropòleg, teòleg i un dels intel.lectuals
més originals, ponderats i profunds de l’orbe hispànic. I el meu
entranyable amic i mestre https://t.co/oYIXn7gz6y
— Albert Chillón (@albertchillon) 10 de novembre de 2018
Ha mort el Pare Lluís Duch, una saviesa que ens il·lumina. Descansi en
pau. pic.twitter.com/QohSMGJmlt
— Carles Torner (@Carles_Torner) 10 de novembre de 2018
La Càtedra Ferrater Mora s’uneix al dol per la mort de Lluís Duch.
Recordem amb emoció el Seminari que va impartir a la @univgirona
ara fa tot just un any https://t.co/iMh53kr1Le
pic.twitter.com/sbYveyVNWM
— CàtedraFerraterMora (@UdGFerraterM) 10 de novembre de 2018
El nostre condol per la mort del P. Lluís Duch, osb, membre del Consell
Assessor per a la Diversitat Religiosahttps://t.co/p3f7O8HqbL
https://t.co/GRoKqOyBpc
— Afers religiosos (@afersreligiosos) 10 de novembre de 2018
Ha mort Lluís Duch, antropòleg i monjo de Montserrat. El vam tenir al
tema general de l’Escola d’Estiu 2014 Compartim aquesta entrevista
publicada a @nuvol_com https://t.co/83vECziXoc @rosercabaces
@nespra9 @francinamarti
— Rosa Sensat (@RosaSensat) 11 de novembre de 2018
Amb enorme agraïment per les seves profundes reflexions, el seu
compromís i per compartir la seva humil saviesa: Gràcies Lluís Duch i
DEP. @sergidassis https://t.co/RdSwQU8r6E
— Meritxell Ruiz (@RuizIsern) 11 de novembre de 2018
Ha mort el monjo de Montserrat, savi i antropòleg Lluís Duch , vam
parlar amb ell de la paraula a #líquids @CatalunyaRadio DEP
https://t.co/6Jst4plc5a https://t.co/DkW0KU2g93
— Xavier Graset (@xgraset) 11 de novembre de 2018
El meu més sincer condol a @montserratinfo per la mort de Lluís Duch.
Ens deixa un llegat intel•lectual immens. DEP.
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— Pere Aragonès (@perearagones) 10 de novembre de 2018
Lluís Duch ens va ensenyar a pensar el món actual, a explorar les crisis
que ens defineixen, a comprendre el lligam entre el llenguatge i el que
experimentem. Va ser un savi català de dimensió universal. DEP.
— Francesc-Marc Álvaro (@fmarcalvaro) 11 de novembre de 2018
Lluís Duch: "Allò que no sabem dir no existeix". https://t.co/rNkj25mic0
— Núvol (@nuvol_com) 11 de novembre de 2018
Ha mort Lluís Duch. El vaig sentir a Girona fa un any a la
@UdGFerraterM: https://t.co/Y1kjW6Sljm
— Miriam Diez (@miriamdiez) 10 de novembre de 2018
Ha mort el P. Lluís Duch, monjo de Montserrat, doctor en antropologia
i en teologia. Aportà la seva gran erudició al nostre Consell Editorial
del qual formà part durant els primers anys. Descansi en pau
pic.twitter.com/8pynnD8KdS
— Dialogal (@dialogal_) 10 de novembre de 2018
Mor l'antropòleg i monjo de Montserrat Lluís Duch als 82 anys.
Recuperem la seva conversa amb Joan Barril a “El cafè de la
República”https://t.co/uVQ8Edjz1o
— Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) 11 de novembre de 2018
Des de la secció ens sumem a les mostres de condol per la mort del
teòleg i antropòleg Lluís Duch (1936-2018), referent intel·lectual del
nostre país.
El recordem amb la darrera conferència que va donar a l'
@ateneubcnhttps://t.co/St2AuwBccM pic.twitter.com/nTWnAcQc6B
— Filosofia Ateneu BCN (@FilosofiaAteneu) 10 de novembre de 2018
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