
JOSEP PANISELLO I CHAVARRIA

(1928-2006)

Josep Panisello i Chavarria (Tortosa, 1928 - Barcelona 2006) tingué una intensa tasca do-
cent: es diplomà en magisteri el 1947 i, tot seguit, va exercir cinc anys en escoles públiques de
diferents pobles de les Terres de l’Ebre. En acabat passà a formar part del claustre de profes-
sors del Col.legi de la Immaculada de Jesús i, més tard, del Col.legi Diocesà de la Sagrada Fa-
mília de Tortosa. L’any 1968 es va diplomar en ciències i, del 1975 endavant, exercí com a
professor de català. Del 1978 al 1990 va impartir classes de llengua catalana i didàctica de la
llengua en els Cursos de Reciclatge per a Mestres i Llicenciats. Del 1981 al 1990 fou membre
de la Junta Permanent de Català. L’any 1989 el Govern de la Generalitat de Catalunya li atorgà
la Medalla President Macià, en reconeixement als mèrits contrets durant la seua estada en el
món de l’ensenyament.

Mestre en tot moment i activista cultural, va fer més de dos centenars de conferències so-
bre llengua, pedagogia i cultura catalana. Una de les fites més destacades de la seua vida pro-
fessional són els dos volums Aïnes i Cruïlla —un llibre d’exercicis de llengua, el primer, i una
gramàtica de la llengua catalana, el segon— escrits juntament amb el seu company i amic Joan
Beltran i publicats el 2002 per Ed. Alambor, de Benicarló. Com a resultat de la publicació d’a-
quests dos llibres, pocs mesos després era elegit Jesusenc de l’Any 2002. Ens va deixar el 5 de
maig del 2006.

Joan BELTRAN I CAVALLER

Professor de català jubilat

JOAN BELLÈS

(1942-2006)

El 12 de maig del 2006 morí a la ciutat de Manresa, víctima d’un tumor cerebral maligne,
Joan Bellès i Sallent. Nat el 14 de juliol del 1942 a la partida de Manresa els Comdals, Joan
Bellès es va llicenciar en Filosofia i Lletres (especialitat de Filosofia) i en Filologia Clàssica a
la Universitat de Barcelona. Obtingué, així mateix, el diploma de Mestre de Català i, l’any
1975, el de Direcció de cant coral, del Curs Internacional de Música de Granada. El gust per
la música i els seus dots extraordinaris per al cant el dugueren a formar part de la Coral Sant
Jordi des del 1971 fins al 1991.

Del 1969 al 1986 fou professor de diverses matèries de batxillerat a l’Escola Sant Grego-
ri de Barcelona. L’any 1987 guanyà unes oposicions a l’escola pública i exercí com a profes-
sor, de primer, a l’Institut d’Ensenyament Secundari Milà i Fontanals de Barcelona i, més tard,
a l’Institut Torrent de les Bruixes de Santa Coloma de Gramenet, on, a més d’impartir classes
de llatí, grec, català i cultura clàssica, promovia activitats teatrals i sessions de declamació
com a eines pedagògiques. Des de l’any 1987 col.laborava amb el Gabinet de Didàctica de la
Direcció General de Política Lingüística, on treballà en l’elaboració de material per a la for-
mació de professors de català per a adults. Entres altres activitats que duia a terme en defensa
de la llengua, Bellès fou, fins al dia de la seva mort, president de l’associació Amics del Car-
ladès, que fomenta l’estudi de l’occità a les Calandretes i l’intercanvi entre escoles de Cata-
lunya i d’Occitània. Així mateix, presidia l’associació Cercle de Defensa i Difusió de la Llen-
gua i Cultura Catalanes - Enllaç, dedicada sobretot a fomentar l’ensenyament del català a
l’Alguer.
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