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És un honor, i un plaer, fer aquesta laudatio que, generosament, va encomanar-me el doctor
Prat. Un exercici fàcil i, alhora, impossible, perquè els mèrits que atresora el distingit amb
aquesta Medalla d’Honor són abundants, gairebé desmesurats, diversos, coneguts i, en
conseqüència, reconeguts. Reconeguts amb aquesta merescuda distinció i amb d’altres que
el professor Prat ha rebut també al llarg de la seva carrera professional, como ara la Medalla
Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic atorgada l’any 2003 per la Generalitat de
Catalunya.
Només llegint els títols dels més de 200 articles i els més de 20 llibres que ha publicat ja
sobreeixiríem el temps del que disposem amb escreix.
Agafaré, per tant, per començar, la drecera de la presentació dels grans blocs temàtics que
emergeixen de la revisió de la seva obra ingent. Malgrat que, certament, aquest exercici
no sempre és del tot precís, perquè tota classificació és inevitablement arbitrària i perquè,
en estar fet a posteriori, presenta un ordre i una configuració que, com bé sap el doctor
Prat com a bon coneixedor i investigador de la memòria biogràfica, no són el resultat d’un
pla perfectament establert i delineat en el seu moment sinó de la necessitat o el desig de
coherència de què intentem dotar la trajectòria viscuda quan l’abordem des del present. Tot
i que ell tampoc descarta, com ho admès en un text relativament recent, la consideració de
raons inconscients, com ara la necessitat de donar una explicació més científica o, si més
no, més fonamentada sobre el seu propi passat, els seus propis fantasmes, i el context d’on
prové, a l’hora de triar els seus objectes d’estudi, especialment en els inicis de la seva etapa
investigadora, on esmerçà els seus esforços novells en l’estudi del pairalisme, la cultura
popular, el folklore i els folkloristes, les festes i les identitats familiar, local i ètnica. Si se’m
permet un spoiler, diré aquí, entre nosaltres, que el professor Prat va néixer, fa uns quants
anys, un mes de desembre, a Celrà, un poblet proper a Girona; i que entre la infantesa i la
adolescència, dels 10 als 15 anys, va ser escolà de la molt coneguda i reconeguda Escolania
de Montserrat. 5 anys en total, doncs, que va viure en règim d’internat al Monestir que acull
la Moreneta.
Malgrat que l’exercici de mirar enrere i, més encara, de posar la nostra mirada sobre els
primers textos produïts pot resultar una experiència no només nostàlgica sinó també cruel,
hi podem trobar igualment alguns indicis, maldestres potser, però significatius, del que
esdevindrà el leitmotiv de la trajectòria de recerca. En el cas del professor Prat, un d’aquests

postulats o idea recurrent bé podríem dir que ha estat l’èmfasi en el conflicte i la rebel·lia
i el desacord amb les visions hegemòniques i sovint edulcorades i falsejades de la realitat.
Tot plegat, molt en la tradició del que estableixen les bases fonamentals de l’antropologia,
contingudes en l’anomenat triangle antropològic, és a dir: l’etnografia, amb el seu treball de
camp immersiu d’observació participant; la contextualització; i la comparació, i també de la
perspectiva teòrica de la fenomenologia i el constructivisme social.
Aquesta manera de fer, aquesta manera de mirar, aquesta manera de dur a terme la recerca
i d’abordar la realitat, sovint provocadora, generalment incòmoda, gairebé sempre lúcida i
reveladora, recorre doncs tota l’obra del professor Prat i es percep especialment present en
el que sens dubte és “el tema”, en majúscules, que ha sobresortit més de la seva trajectòria,
la “nineta dels seus ulls”: aquell vinculat a les religions, els mites i les espiritualitats diverses.
Triaré un parell de casos de la seva prolífica producció per tal d’exemplificar mínimament
aquest tarannà investigador al que he fet referència. El primer se situa als inicis del seu
recorregut per aquesta temàtica, centrat en el que va anomenar-se religió popular i que el
doctor Prat aviat va rebatejar amb el nom d’experiència religiosa ordinària. Ja a la seva tesi
doctoral, titulada “Organización social y mitologia en el Gironés: una aproximación antropològica
al pairalisme catalán”, ens explica que s’havia topat amb la temàtica de l’anomenada “Sagrada
Familia”. Cito textualment:
Me sorprendió lo paradójico del caso en el que el padre -San José- se presenta
como un viejo impotente; María, la madre, es una virgen pura que no ha conocido
varón; y para redondear el paisaje, los dos animales típicos del belén o pesebre
son un buey (animal castrado) y una mula (bestia estéril). A primera vista, pues,
el panorama procreador no es como para echar las campanas al vuelo, pero a
pesar de ello la omnipotencia divina salva todos estos escollos y engendra a su
hijo unigénito y no sólo eso, sino que convierte algo tan atípico y extraño como
la sagrada familia en modelo arquetípico para la humanidad” (Prat, 2017:162)

Impactat i excitat, sens dubte, per aquesta troballa, el jove doctor Prat es va abocar a una
altra de les seves activitats innegociables en el seu procés de recerca: el frenesí compulsiu
per llegir-s’ho tot sobre el tema. Aquí, “el tot” varen ser els evangelis canònics, els evangelis
apòcrifs, el teatre religiós medieval, els diferents textos d’Els Pastorets, el cançoner nadalenc
i tot d’altres manifestacions tradicionals. De tot plegat, òbviament, se’n derivaren diverses
publicacions que, en alguns casos, varen ser titllades d’irreverents, davant l’astorament del
jove i innocent antropòleg que, mig garratibat i esmaperdut, es preguntava, ingenu, irònic?:
“sembla políticament correcte que l’antropologia estudiï els mites primitius però, en canvi,

segons algunes veus ho és menys que siguin les seves pròpies històries sagrades les que es
converteixin en objecte d’estudi i interpretació” (Prat, 2017: 162) [La traducció és meva].
Això passava als anys 80 i, pel que sembla, no va intimidar massa al nostre homenatjat,
que a la dècada següent publicava el que és, sense cap mena de dubte, el seu llibre més
conegut (i reeditat!: tot un cas paranormal de la literatura antropològica pàtria!): El estigma
del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas. Poc o gens escarmentat, en el
seu llibre el doctor Prat es despatxava a les primeres de canvi, no amb una, sinó amb 15
preguntes! (tot i que cal reconèixer-li el detall de fer una breu advertència introductòria tot
escrivint: “en aquest apartat modificaré el to que he mantingut fins ara i com si pensés en
veu alta, formularé un seguit d’interrogants, deliberadament provocatius, que ens ajudin
a reflexionar sobre el tema” (Prat, 1997: 27) [la traducció és meva]. I a partir d’aquí 15
preguntes, 15, que ocupen 5 pàgines senceres. Em sap greu no poder-les reproduir aquí
perquè és un dels exercicis més brillants i pedagògics d’exemplificació de com es construeix
i funciona la mirada antropològica a mans d’un extraordinari representant i practicant
d’aquest ofici com ho és el professor Prat. Ho compensaré, tanmateix, amb unes frases que
trobem tot just a la segona pàgina de la introducció al llibre:
(…) la vida de un monje benedictino de Silos y la vida de un monje de Hare Krisna
de Brihuega son objetiva y estructuralmente similares, por no decir idénticas;
lo que cambia de forma radical es la mirada cultural con la que enjuiciamos a
uno y otro. El primero está legitimado, mientras que el segundo carece de
esta legitimidad social. Y es la existencia o no de esta cobertura social lo que
determinará unas actitudes diferentes hacia uno y otro (Prat, 1997: 8).

Les seves publicacions i la seva recerca contenen, per descomptat, més temàtiques de les
que he esmentat i de les que no puc deixar d’assenyalar la seva aportació regular i de llarga
durada a l’estudi de la història de l’etnologia de la península ibèrica. Igualment, és un fet
constatable, del que el propi autor n’és conscient, que en cada projecte hi ha esmerçat entre
7 i 10 anys (el que li donen els seus bioritmes intel·lectuals), i que ha tingut una especial
estima per concloure cadascun d’aquests episodis de recerca amb la publicació, si més no,
d’un llibre monogràfic. Perquè el treball de camp etnogràfic (i el Joan sempre n’ha fet, i molt,
ja sigui passant llargues temporades amb els Hare Krishna a Brihuega o amb els monjos a
Poblet i a Montserrat; recorrent durant anys els santuaris catalans; fent el camí de Sant
Jaume o exercicis espirituals a la Cova de Sant Ignasi, a Manresa; un recés de pau interior
a un monestir tibetà al Garraf o unes pràctiques sufís de respiració i recitat del nom de
Déu a Can Benet Vives i al desert de Merzuga, al Sàhara marroquí) [vegeu Prat, 2017] ...el

treball de camp etnogràfic, com deia, es pot esmicolar, per exigències de les mètriques i
els quartils, en articles diversos, però és en el format de la monografia que assoleix la seva
millor, autèntica i més reeixida expressió.
El professor Prat, però, també ha estat conegut, i reconegut i estimat per la seva tasca docent,
a la que ha dedicat molt de temps i ha exercit amb passió, compromís i mestratge i amb una
cura pels seus i les seves alumnes poc habitual. Les seves classes, pulcrament i sòlidament
preparades, estimulants i generadores d’una atenció incondicional, traspuaven i regalaven
dubtes lluminosos i estimulaven l’afany per llegir, el gaudi per aprendre, el desig per a fer
recerca... i anaven sempre acompanyades d’una ironia i una passió contaminants. Vàrem ser,
i han estat, molts i moltes que vàrem quedar captivats i emmetzinats per aquella inesperada
descoberta de les seves classes tot just a l’inici de la llicenciatura, a les dependències
universitàries de la Universitat de Barcelona a Tarragona, on el jove professor Prat, deixeble
del filòsof Emili Lledó i de l’antropòleg Claudi Esteva Fabregat, que el va enviar a Tarragona,
juntament amb quatre col·legues més, vinguts tots ells de Barcelona, varen posar les bases
de l’actual Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira
i Virgili. I varen contribuir, també, a posar les bases de l’antropologia catalana, amb la
fundació de l’Institut Català d’Antropologia i l’Institut Tarragonès d’Antropologia.
El doctor Prat, en fi, és d’aquells a qui li han fet nosa els artificis i la burocratització de la
tasca docent. Se n’atipa, perquè el distreuen de l’essència de l’art d’ensenyar i li fan perdre
no només el temps sinó l’energia i l’espontaneïtat i la frescor per comunicar. El mateix li
ha passat amb la recerca, que l’ha feta principalment d’una manera que podríem qualificar
d’artesanal, allunyada dels grans projectes que obliguen a esmerçar un percentatge molt
alt d’energia en la seva gestió administrativa. I, tanmateix, el seu perfil, avui gairebé en
extinció, avui difícilment possible en la lògica universitària hegemònica, no només ha
representat una de les figures més respectades, admirades i estimades de l’antropologia
catalana i espanyola sinó que segueix constituint un exemple on emmirallar-se i del que
continuar aprenent. Moltes gràcies, mestre. Moltes felicitats, amic.
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