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El món de Passola           (empresari i activista cultural) 

Un patriota exemplar                        (01/01/ 2010) 

Ermengol Passola va morir als 83 anys l’u de gener del dos mil deu, pare de set fills i 

avi de dotze néts. Una de les seves filles va llegir un recordatori elegant i emotiu en què va 

enumerar algunes de les moltes fites aconseguides pel pare (Mobles Maldà, Nova Cançó, 

Festival de Cantonigròs, Edigsa, Llibreria Ona, Cova del Drac, Els Altres Andalusos...). "Com 

que va viatjar molt, es va adonar de l'endarreriment del país i va situar Catalunya a la 

modernitat", va explicar la filla de Passola. "El vèiem poc, però de manera intensa; aviat vam 

aprendre que aquell pare no ens pertanyia només a nosaltres". Cal suposar que l'enorme 

energia d'Ermengol Passola, la seva incansable activitat física i, sobretot, mental, pertanyia al 

món que li agradava observar assegut a la Rambla. 
 

Ermengol Passola        (1926-2008) 

L'any 1947, quan era a Melilla fent el servei militar, va organitzar la celebració de la Nit 
de Nadal com si fóssim a Catalunya, i al bar Jalisco es van cantar cançons nadalenques, cosa 
que va sorprendre a tothom. Havia estat destinat a l'oficina del Govern Militar de Melilla, i amb 
el permís dels oficials superiors, va aconseguir que en l'ordre del dia del 27 d'abril de 1948 hi 
figurés una nota indicant que "tots els soldats procedents de Catalunya tindran el dia festiu 
per assistir a la festa de la seva patrona, la Verge de Montserrat", cosa que va facilitar la 
trobada emocionada on es va cantar El virolai i L'emigrant, i es va continuar amb una ballada 
de sardanes enmig de les palmeres del parc. Moltes gràcies, amic Passola!       Josep Puig i 
Jorba 

Barcelona            AVUI   (21-01-09) 

Al primer llibre que vaig escriure, “L’edat burral”, on explico les facècies del meu servei 
militar a Melilla, hi conto les celebracions de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat 
acompanyant-ho amb alguna fotografia. En casos tan excepcionals, com ballar sardanes a 
Melilla en plena postguerra, sempre hi ha hagut una persona que en moments tan difícils per 
al catalanisme, ha estat capaç d’aconseguir el més inimaginable. Pot ser que en algun 
moment jo potser vaig pensar que havia estat obra d’algú, ara sé que va ser en Passola. Ens 
fan falta més homes com ell.  

 


