
montserrat lago Perfil de dama

Sovint molesta la massiva arribada d’im-
migrants a casa nostra, potser per una certa 
amnèsia de quan els catalans i els habitants 
tots d’aquesta la nostra pell de brau anàvem 
a la recerca de fortuna més enllà dels mars, 
tot i que en honor de la veritat aquells eren 
temps molts durs i poder fer allò que es diu 
fortuna no fou sempre una realitat per als que 
marxàvem a ultramar. El pare de la nostra 
dama, Lluís Mirabent i Planes (molts Mira-
bent també marxaren a Illa Cristina com ho 
testimonia el llibre Els sitgetans a Illa Cristina, 
de David Jou), vivia al carrer de Barcelona; la 
seva germana Teresa era amiga de Maria,  filla 
de Santiago Rusiñol, per aquest motiu va ser 
protagonista del quadre La noia de la clavellina. 
El destí la portaria a morir a només 25 anys 
en quedar gràvida.

Mirabent i Planes,  quan va situar-se eco-
nòmicament,  retornaria a Sitges per casar-se 
amb la seva núvia, la Rosa Muntané i Sarda, 
tornant com a flamant matrimoni a Guantá-
namo, ciutat cubana on en Lluís dirigia un 
enginy de sucre, era època en què s’obtenien 
uns cinc milions de tones de sucre a l’any en 
dita illa caribenya. Curiosament l’anomena-
da canya de mel havia arribat a Espanya de mà 
de Marco Polo, essent altre gran navegant, 
Cristòfol Colom, el seu introductor a La Es-
pañola o Santo Domingo, després  a Cuba, on 
prosperaria el cultiu. Els joves Lluís i Rosa van 
veure florir el seu matrimoni amb l’arribada 
dels fills, la Rosa, la Lolita i l’Antoni. Aquesta 
felicitat fou truncada amb la prematura mort 
del pare; com acostuma a dir-se, va emportar-

se amb ell la clau del rebost. Al 1935 la Rosa és 
de tornada a Sitges amb els fills. De moment 
amb ajut de la filla gran fan de cosidores per 
guanyar-se la vida (temps després la Rosa se-
ria auxiliar de la biblioteca), l’Antoni acon-
seguiria feina repartint telegrames (va dur-li 
el que salvaria la vida al defenestrat Carol II 
de Romania, hoste a l’hotel Terramar, on era 
exiliat acompanyat de la seva amistançada, 
essent perseguit per la Gestapo). La Lolita en-
traria com a auxiliar de biblioteca als 12 anys, 

Lolita Mirabent i Muntané

des d’aleshores i al llarg de 50 anys seria el 
far d’un recinte en el qual tots un dia o altre 
hem fet camí a la recerca d’un llibre, rebent-
hi d’ella el consell, amistat,  estimació i aixo-
pluc de mans d’aquella joveneta bibliotecària 
que anava creixent al temps que estudiava 
sens desmai, arribant-hi pel seu esforç i dedi-
cació a  directora de la biblioteca de Santiago 
Rusiñol, un recinte que va viure trasllats i 
ampliacions dotant-se d’una noble sala que 
rebria el nom de Lolita Mirabent anys a venir, 

en homenatge al seu treball i dedicació per fer 
de la biblioteca punt de referència del batec 
cultural, les seves sales veurien les primeres 
classes de català a Sitges, també acollirien 
l’Institut d’Estudis Sitgetans, afegit a haver 
estat la impulsora, el 1983,  de la Biblioteca 
Emerencià Roig i Raventós.  

Quant a la seva vida personal, es casaria 
amb David Jou i Andreu (escriptor i fill de l’es-
cultor Pere Jou), capità de marina mercant, 
concretament de vaixells petroliers durant 25 
anys; essent pares del David, en Lluís, Xavier 
i Pere. Mare amantíssima, esposa fidel, port i 
esguard de la família en les llargues absències 
paternes degudes al treball. 

La Lolita Mirabent Muntané ha estat una 
part molt important de la història sitgetana, 
al seu redós s’ha forma un eminent nodrit 
grup d’estudiosos vilatans esperonats amb il-
lusió per ella i el seu marit,  investigador espe-
cialment de les nostres arrels marineres.

La nostra dama, ja de temps, és meres-
cudament jubilada, ha rebut homenatges, 
respecte i estimació. La seva figura al costat 
del seu marit continuen essent sinònim de 
saviesa i humilitat, tot això amb rostre rialler 
com a testimoni d’una vida plena, carregada 
d’experiències i estimació per tot quan és i 
representa Sitges.
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