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Joan Manuel Serra, un capellà trabucaire.

Joan Manuel Serra, sacerdot que treballa al bisbat de Sant Feliu de Llobregat, ha protagonitzat tres atacs amb
pintura contra el Palau de la Generalitat i el monument a Macià en protesta pels nous supòsits per avortar

Text: Pep Martí 

Capellà a l’atac

Joan Manuel Serra Oller és
un capellà atípic. Activista
contra l’avortament, d’ideo-

logia tradicionalista, els darrers
mesos ha protagonitzat diverses
performances contra el Palau de la
Generalitat i el monument a Fran-
cesc Macià a la plaça de Catalu-
nya de Barcelona. El motiu? Pro-
testar contra el nou Estatut de Ca-
talunya quan és imminent la sen-
tència del Tribunal Constitucio-
nal, i contra els nous supòsits de la
llei de l’avortament, que segons ell,
pot suposar la legalització de les
«trituradores» de nens... 

El 20 de novembre de 2008,
Joan Manuel Serra, vestit com a
capellà, va llançar un litre de pin-
tura contra la façana del Palau
de la Generalitat davant l’astora-
ment dels mossos d’esquadra que
feien guàrdia a la porta. Conduït
immediatament dins de l’edifici,
va exclamar que ho feia per de-
nunciar «els horrors del nacional-
socialisme a Catalunya». Després

el qual dóna plena llibertat a la
dona pel que fa al seu cos, i la nova
llei de l’avortament». Per l’atac al
monument, el jutge el va condem-
nar a dos dies d’arrest domicilia-

ri, el 4 i 5 de març, per deslluïment
de béns immobles.
Joan Manuel Serra no és un ca-

pellà qualsevol. Màster en admi-
nistració d’empreses per la Uni-

versitat de Houston, de 45 anys,
ara treballa de secretari en la vi-
caria general del bisbat de Sant
Feliu de Llobregat, la diòcesi que
dirigeix Agustí Cortés. l

El mossèn reconeix 
que «volia ser detingut; 
cal fer una crida 
a la consciència 
de la humanitat»

de comprovar que era un sacer-
dot adscrit al bisbat de Sant Feliu
de Llobregat, el van deixar anar. 

Una setmana després, incorre-
gible, va repetir l’acció. Ara està
pendent de judici per delicte de
danys contra el Palau. 

SECRETARI A LA DIÒCESI

En la seva particular croada con-
tra l’avortament, Joan Manuel
Serra va fer un altre numeret el 5
de desembre passat. Va pintar,
amb tinta vermella, el monument
al president Francesc Macià de
Barcelona amb la inscripció Avor-
tamentno.com, que és el seu web.
Què té a veure l’Avi amb l’avorta-
ment? Per mossèn Serra, el mo-
nument a Macià simbolitza
aquesta Catalunya «nacional-
socialista» i estatutària que per-
met que «els pares matin els seus
fills», en paraules textuals del ca-
pellà a EL TRIANGLE: «Volia ser
detingut. Cal fer un crit a la cons-
ciència de la humanitat. Som da-
vant de dos fets espantosos: l’a-
provació definitiva de l’Estatut pel
Constitucional, un Estatut que fa-
cilita l’avortament en l’article 41.5,


