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QUELCOM MÉS QUE DUES
ANÈCDOTES
Vallcc<ls i Las Palmas representen quelcom més que
dues anècdotes en la hi stòria de les relacions entre
l'Esglés ia i l'Estat. A més, val a dir que n'hi ha moltes
més, d'anècdotes; posats a comptar-les, no pararíem.
Si aquestes dues han tingut més ressonància, cal atribuir-ho ben segu r al fet d'incidir en esdeveniments, on
intervenia de manera direc ta algun membre de la je.
rarquia eclesiàs tica : un bisbe au.xiliar de Madrid, en el
cas de Vallecas, i el bisbe del lloc, en el de Las Palmas.

Que lcom més que dues anècdotes, doncs. I, què vol
dir això? Si és lícit d'emprar un llenguatge una mica
rrívol, pot ser hom ho expressaria d'aquesta fonna:
195
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¡ _ Si és encara acceptable la comparació del concorda l Cntre la Santa Seu i l'Estat cspanyol a una mc-

na dc pacte ma trimonial , hom ha de constatar que,
d'un temps ençà, les relacions han deixat dc ser afec-

tuoses i pacífiques. i l' Església sembla massa disposada a beneir lot cI que fa O deixa de fer e l seu parfe,w;re secular, ni l'Es tat està disposat a consentir els
signes d'emancipació que comença a prod.igar l'Esglés ia.
2. Cada vegada, per exemple, que l'Església, amb el
delit d'emancipar-sc, practica o vol practicar un grau
determ ina t de llibertat d'expressió, o de reunió, topa
amb l'Estat. Aques t no li dóna el vist-i-plau . I la negativa resulta e fect iva. «Eso no, querida; ¡eso no!», ve
a dir-li . T al «no», s 'hi afegeixen multes, o prohjbicions
operat ives ..
3. Pe l que sembla, l'Església voldria aconsegu ir ¡'emancipació sense pagar: ni e l preu de la desprotecció, ni el preu de la renúncia al que està cobrant. I
a ixò, és ben clar, a l'Estat no li agrada. Aquest considera q ue l'emancipació és com una infidelitat. I no la
vol patir, i, menys encara, pagant les despeses.
4. D'a ltra banda, hom no pot oblidar que -sobre
la referència a la imatge conj ugal- el «matrimoni »
en tre l'Església i l'Es tat és un matrimoni «morganàti c»: evidentment les dues parts són de condició desigual, sobreto t pel que fa al poder. Hom pen sa c,lI"
l'Església cada dia en té menys, gràcies a Déu .
5. Probablement, aquesta condició desigual, a l costat d'una determinada ètica, que acostuma a seguir
l'Església en els convenis concordataris, de no prendre
mai la iniciativa del trencament o de la separació, expliquen la praxi d'una actitud que se'n podria dir de
«dissimulació». N'hi ha prou, per exemple, amb veure la resposta tan matisada, abs tracta i educada, que
dóna la Comissió p ermanent de l'episcopat (22 de maig
de 1975) a la negativa contundent i efectiva, per part
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liel Govern, a Ics assemb lees de Vallecas i de Las Pal·
mas. Sense comptar el silenci observat per les més al·
tes instàncies eclesiàstiques.
Posats a pensar o a delirar, tant se val , sortirien
mo lles més coses, encara. Deixem-les.
De LOt plegat, però, el que sembla més evident é;
que ha arribat l'hora que l'Església vulgui decidir·scper l'emancipació, acceptant la manca de poder. 'E:. s a

dir, ha arribal per a l'Església e l moment d'optar per
lIna 11 ibertat més pobra, renunciant a una llibertat feta
pràcticamen t de situacions privilegiades.
En definitiva, aquesta emancipació no ha pas d'en·
trar en cap mena de competitivitat de poder polític i.
en canvi, ha de [acili tar la solidaritat de l'Església amb
la base menys privilegiada, i amb la més absolutament
despro tegida.
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I DAVANT L'ENSENYAMENT,
QUÈ?
La imminència d'unes situacions concretes, com són

l'acabamenl del vuilè curs d'Educació General Bàsica i l'apli cac ió de la Llei de Selectivitat, no fa sinó
agreujar els moments conflictius en matèria d'ensenyament. Fa només tres o quatre anys hauria es tat inimaginab le una situac ió com l'actual.
Però els problemes, encara que són molts, no són
per ell s mateixos la causa que fa trontollar l'edifici;
aques ta cal buscar-la en un mal plantejament de base.
Aleshores, és clar, qualsevol cosa que vulguem bastir
sobre un fonament in segur també trontollarà i no aportarà cap so lució.
En un país que ja ha sortit de la infantesa educativa, els problemes no poden ser portats a part de la
problemàtica dels afectats, ni en coses elementals poden igno rar-se les solucions plantejades pels estamen ts
que més hi tenen a dir, arraconant-se a les golfes més
fosques de la intransigència autoritària. Recordem que
quan van ser fets aquests plans no van ser dotats del
suport econòmic necessari, i que la seva realització
després ha anat aconduïda només per aquells a qui
per torn toca dirigir. Si a tot això s'afegeixen els efectes dc Ics injustícies de la nostra societat, no cal sorprendre's que l'agl-eujament arribi a destruir definitivament per a molts una cosa tan important per a una
vida digna, com és la possibilitat de cultura. I no exagerem pas, perquè des de l'estigma a causa del lloc de
naixement, que marcarà per sempre, ja sigui el barri
humil o el lloc aïllat i mal comunicat, fins a la insuficiència cic places esco lars -la manca d'una de sola no
ens hauria de deixar dormir!-, passant per les imprevisions admi nistratives j els seus efectes que cal cor198

regir amb una proliferació de disposicions, l'home és
l'orlat pe r la c ursa de l'educació a haver d'esquivar tanta mena d'obstacles, que e l resultat és l'aj uda a manten ir l'existència de privilegis, de divisió i d'opressió.
Tol això produeix angoixa, però més en produeix
veure com les nostres institucions no marquen cap camí. En un 1110ment tan important, tots nosaltres - i,
per ta nt, l'Església- anem a remolc de les circumstàncies i fins i tot a vegades encara som pedra per a ensopegar. Ens morim d 'i ndi ferència o, el que és el mateix, només adquirim un grau de preocupació per allò
que ens afecta d'una manera particular. Potser estem
molt lluny d'assum ir e l problema en tota la seva extensió i profunditat. Aquesta ens sembla que fora de
petites excepcions i, per tant, en general és la positura que domin a en l'Església, j en dir Església, ens rcferim tant a la Jerarquia, com a Ics ins titucions religioses dedicades a l'ensenyament, com als pares. Per·
què els nostres afanys respectius no van més enllà de
m irar ci problema des de l'òptica dels nostres interessos per molt sagrats que sigu in en cada cas, sense adonatO
-nos que una pos ició cristiana no es pot limitar a
una actitud de defensa, a una actitud tàctica, astuta
i cautelosa, sinó que ha d 'abastar el problema en la
seva totalització, prenent-l o a compte propi, donant-s'hi
de ple amb disposició de gratuïtat.
o acabem de sortir de l'egoisme de mirar el món
només des del nostre angle, com quelcom que és a pan
de nosaltres, i de què ens mantenim a una certa distància. I, partin t d'ací, doncs, en matèria d'ensenyament ,
ens fixem només e n els drets de l'Església, en allò que
po t perjudicar o complicar el nostre Institut, o els
nostres fills en e l seu cas concret; sense mai arribar a
carregar-nos a coll el problema en la seva globalitat.
Només canviant la nostra actitud respecte del món, podrem inte ntar centrar els problemes de base de l'ensenyament .
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LA CIUTAT DE DEMÀ
El Secretariat Ju sticia i Pau d e Girona organitzà, 110 fa pas ga ire, una trobada d'estudi
sobre el sugges tiu tema d e «La ciutat de demà».
Ens ha semblat inlereSS(ml d onar a conèixer

als nostres lectors dues de les comunicacions
presentades a la trobada d'estudi; les dues més

explícitament pastorals. Les publiquem

C0>1ve17-

çuts de la importància dels lemes abordats, i de
la seva actualit al. Advertim, finalment , que cOnserven substa ncialm ent el to coHoquia l que de·

law el seu origen.
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L'EDUCACIÓ RELIGIOSA
I. La fe no se situa en cI terreny de la ciènc ia, de la política,
ni, estrictament, de l'ètica. Sinó en cI terreny de les opcions humanes bàsiques que comporten, indestriableme nt, un a visió global
del món i de la vida. L'educació religiosa -que no ho ha tin gut
prou e n compte, fins a ra, en un context e n què la unanimitat c ristiana es don ava per suposada- ho ha de tenir en compte, de manera inde fu g ible, en la ciutat de l de mà : és qües tió de vida o
mort.

2. La fe te ndeix, i tendirà cada dia més en la ciutat del de·
mà, a viure's a n ivell el'opció personal adulta i lliure més que no
pas com una herèn cia familiar i socia l. La seva transmissió - i,
en conseqüència, la seva recta educació- ja no es produeix - i es
produirà menys cada dia- de mane ra automàtica. J:.s l'opció perso nal, prec isam ent, qu e va quedant problematitzada i que s'ha
d'ajudar a mb una pedagogia adient. Una pedagogia que nO doni
per suposada aquesta opció -actual o futura-, s Lnó qu e intenti
cie poss ibilitar- la, des vetllar-la, afavo rir-la i acomboiar-la.
3. Aquesta pedagogia ha de treure una primera conseqüència
d e la secu laritat de l nostre món occidental modern: la ciutat, esdev il1gll da secular, .10 és la r esponsable de c ridar a la fe o d'edu·
car e'7 la fe. Es crida a la fe des d e la comunitat de fe; s'educa
C1 la fe en la cO::1UniLat de fe. La nostra ciutat és, a m és, religiosament pluralista: els homes que la integren prenen , davant el
Crist.ianisme, actituds que van de la militància al refús. En aquesta c iutat, ni pot donar-se l'osmosi cristianitzadora, ni l'escola pot
assumir una tasca que no és seva. ~s hora qu e les famílies i les
comunitats creients a ssum eixin seriosament la comesa qu e, com a
tals, e ls escau .
4. Famílies i comunitats creients han de treure una segona
conseqüència de la secularitat de la ciutat del demà: la consistència d els valors humans i de les qüestions humanes de tot ordre,
que justifiquen dedicació i activitat. En una ciutat on la informació ha adquirit, a més , la importà ncia que té i que ha tet caure
tot es les fro nteres, e ls adolescents i els joves són bombardejats
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pe r soHi citacions de tot ordre, que truquen contínuament a la seva
porta. Inevi tablement - i es trac ta d'un guany, a desgrat dels riscs
que comporta- els joves oberts han de voler recórrer el seu camí
i fer la seva pròpia ex periència. La qüestió religiosa, p recisament
per la seva m a teixa naturalesa, queda desplaçada de l'horitzó de
les seves preocupacions vitals. Hem de comptar, doncs, amb un
hiat us important , d'atenció i de durada , des de l'experiència religiosa infan til (per a aque!l s que en tin guin' ) a l'opció cris tia na
ad ulla.
5. La ciutat del demà serà més penetrada encara que la d'avui
pe l que en d iem , globalment, la cultura moderna. I bé, no podem
oblidar que les seves relacions amb la fe no han estat normals,
des dels seus mateixos orígens pe r unes causes que no és ara
l'hora d'escatir, pe rò que no sabríem passar pe r alt. I que, en
conseqüència, conté una forta componen t crít ica contra la torma
històrica com la te lla estat v iscuda i comp resa i contra el rostre
que ha presenta t la comunitat creient, concretament l'Església
catòlica. No sabríem desconèixer l'impacte que a quests elements
crítics -a mesura que van essent conscienciants- exerceixen
sobre la joventut que s'ha format en cI m arc d 'aquesta cultura:
el Cristianisme apareix així a les generacions joves com un afer ja
classificat i j udicat.
6. En el marc que he anat a puntant, tot a!lò que fem en ordre a l'educació religiosa en la infància i en l'adolescència només
pot ser entès com a introducció en un món de valo rs v iscuts, per
tal que el dia de demà, a r r ibada l'hora, ci jove operi i opti lliurement; mai com una imposició (teòrica o pràctica, però sempre
condicionant) de sentit únic a la vida, sense respecte real a la llibertat; l'Evangeli h a de man te nir-s 'hi sempre com allò que és: la
Bona Nova, objecte d'un oferiment i d'una crida; mai d'una imposició: Ja vida cristiana només s'entén des de dins. Més encara,
una educació cristiana in vitro no té cap sentit i és contraproduent:
qua lsevol esforç d'educació religiosa ha d'ésser fet en diàleg constant amb les interpeUacions i els inte rroga nts que la secularitat,
la ciència, els humanismes i les diverses opcions de signe no religiós adrecen al Déu de Jesucrist i a la comunitat cristiana. En
te rcer lloc, l'educació religiosa ha de tenir el sentit de la provi202

siollalilal : es trac ta de donar elements, d'oferir, d'iniciar, convençuts que el decantament es farà més tard.
7. Com a conseqüència del que ha ana t apareixen t als punts
anteriors, ca l dir que allò que primordialment h a de p reocupar
les famílies i les comunitats cristianes interessades per la presència de la fe en la c iuta t del demà és el testimO/Ii de la seva
pròpia fe i la seva coherència cristiana total d'adult s, més que no
p3S la qües tió de la seva trans missió a les generacions joves ; inve rtir e ls termes fóra indici, a parer meu, d 'una preocupació mala lti ssa. Una fe que s'ha de viure, raOl1Q r i expressar en el m6n
d'a vili, en solidaritat amb les seves alegries i angoixes, amb les seves lluit es i comba ts -en primer lloc pel gran problema de ]a
justícia- í en les seves pers pectives cultura ls. Una fe que h a
d'irradiar-se a partir d 'u nes comunitats cristianes adultes amb
vis/a a d esvetllar i alimen/ar opcions adultes.
8_ Dc ca ra a la transmi ssió de la fe a les noves generacions i
amb vis ta a aj udar l'opció cris tiana de l dia de demà -cosa que
ha de pol'laritzar, avu i, qualsevol esforç de pedagogia religiosa-,
ca l pres tar una gran atenció al substrat 11111nà i religiós en què
arrela i pren sen tit la fe c ristia na: el món de valors viscllts que i/'ltegren la personalitat de l'infant i de l'adolescent i que constitueixen la seva infrastructura religiosa. Apuntaria, de ma nera particular, la importància de ls valors interiors i gratuïts, no comptabili tzables, els valors de joia i de festa, els valors de solidarita t i de
se rvei i els va lors dc fidelitat i coherència entre el que es diu
i el que es fa. En aq uest sen tit esdevé fonamental la qualitat de
l'experiència humana que vi uen els nois i amb la qual queda as~
saciada la seva experiència pròpiament cristiana: som, així, en
e l te ixit de re lacions i de valors viscuts m és que no pas en les
verita ts explícitament proclamades i explicades o en les pràcti.
ques rel igioscs real i tzadcs.
9. He parlat d 'educació religiosa sense referir-me a l'escola
només d'una manera molt lleu i tan gencial en el punt 3. Dooada la importància del sector escolar i la presència que hi té
avu i l'E sglésia cntre nosaltres, voldria ara presentar en uns breus
punts program à tics el que em sembla que haurien de ser les
grans d irect rius am b vista a la ciutat del demà:

203
2

a) L'escola pertany a la societat i aq ues ta, com a tal, és seClI·
Jar. La nostra societa t concreta i històrica, a més, ha deixat real·
ment d'ésser confessional.
/J) La fo rmació religiosa que pot assumir l'escola com a tal se
si lua en l'àmbit de la formació i la cultura ciutadanes, 00 pas en
ci de l'evangel ització i la ca tequesi; aq uestes dues pertanyen a
la comunitat de fe com a lai, és a dir a les Esglésies .
e) El dre t a int e rvenir en el ca mp escolar, dintre un pluralisme de ma.t isos, correspon a la llibertat d'opinió i d'associació del
c iutada ns i és en aques t camp qu e s'ha de plant ejar. Podrà pertànyer, doncs, a un grup de ciu tadans catòlics (siguin laics o religiosos), però no pertany a l'Esglés ia jeràrquica ni a la comuni ta t de
re com a tal. En tot cas, interessa reivindicar-lo per a totho m en
una au tèntica igua lt at d'oportunitats.
ci) Sense negar, doncs, en cap moment, el dret dels cristians a
fer escoles d'inspiració cristi ana i el dre t dels pares cristians
a portar·hi e ls seus nlls -i sense desconè ixer el ri sc d'es tatifi·
cació (a no con fondre a mb la socialització) que ens amenaça aclualment en aquest ca mp-, opino, lanmateix, que és urgent que el
tes timoni c ri stià en el cam p de l'ensenyament s'exerceixi a l'inte·
l'iol' del muntatge escolar norma l de la societat. Vull dir, que
e ls infants c ri sIians vag in a Ics escoles (públiques i privades) on
va. tothol11 , que e ls pares c ri sI ians hi prenguin les responsabilitats
que els escauen com a pares i que els mestres cristians -religiosos o laics- hi treballin juntament amb els altres mestres.
e) Els problemes del seclor escolar als quals l'Església i els
cristians no sabríem tancar e ls ults són avui importants i prou
decisius en la construcció de la ciutat del demà que to ts desitgem
perquè la presència crisliana, indefugible, hagi d'atacar el cor de
la qüest ió; és a dir, les seves dimensions socials i estructurals:
escola democràtica i all ibe radora amb igualtat d'oportunitats per
a tothom.

Josep M. T%
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ESGLÉSIA I CIUTADANIA
El tema de fons d'aquesta comunicació ja fou tractat ll argament i profunda per mossèn Carrera en la conferència inaugural
d 'aquesta trobada. Per això no us es tran yeu que jo només cm ce·
nye ixi a tres consideracions breus i d'un interès ben relati u.
I. La primera és una senzilla in formació hi stòrica sobre el

problema. Ara fa precisament c inquanta anys hi hagué una polèmi ca entre el pare Miquel d'Esplugues i An toni Rovira i Vir-

gili que aparegué a .Es tudi s Franciscans» (gener-febrer de 1925)
i a «Revi sta de Catalunya » (abril de 1925) sobre aques t tema i
que es pres ta e nca ra avui a unes reflexions ben altra cosa que
arqueològiques.
A propòsit d'un treball del primer sobre Pa u Claris i la seva
intervenció e n la revolta ca talana del 1640 que Rovi ra havia publicat el desembre de l'a ny anterior ( << R . de C.», núm . 6), el pare
Miquel va rer tota una expos ició d el seu pensamen t sob re la intervenció dels ca pellans en els afers poHlics. En nom d'una visió
del sacerdoci com a consagrac ió «absoluta» a Déu i d'unes cons ideracions de psicologia, el franci scà rebutjava tota inte rvenció
dels cle rgues en ¡'acció ci utadana.
La resposta d'Antoni Rovira i Virgili - Clerecia i ciu fadan iaés exemplar en molts as pectes i encara avui es presta a considerac ion s que són prou interessants. Essencialment el seu pensame nt es pot resumir en aquests paràgrafs:
«No és cap mal, ben al contrari, que la clerecia s'interessi pels
problemes po líti cs i socials, que e ls conegui , que intervingui en
el com una l camp de la ciutadania. Però si el clergue va a la polít ica, ha de ponar-hi , no pas el seu aspecte sacerdotal, no pas
l'ordenació sagrada, sinó únicament aquell amor al poble i a l'i·
deal que ha de tenir l'home de totes les p rofessions i de totes
les ordenacions i de tots els hàbits.
»No és adm issible que en el terreny polític, un capellà, un
rrare, un bi sbe o Ull abat, tinguin una intervenció O una influència
deguda a llur ca ràcter eclesiàstic. Però crec que poden tenir, i que
e n e l món d'avui han de te nir, to ts e ls dre ts de ciutadania. La for-
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ma I mida de l'exercici d'aquests drets és cosa que cadascú d'ells
ha de triar i determinar; però jo, demòcrata, no puc desconèixer·
los ni Iimitar·los. En el terreny polític he d'ignorar que un ciuta·
dà sigui clergue o laic. Per a mi, un clergue és, com a ciutadà, un
ciutadà com els altres, amb tots els drets i amb tots els deures
generals. sense cap immunitat especial i sense cap restricció particular .

• Allò que cal combatre és la immixtió del clergue com a clero
gue dins la política, l'entrada de consideracions d'ordre eclesiàstic
- no dic d'ordre religiós- en l'orientació i en la direcció dels
moviments polítics dels nostres dies. Dins la política no es pot
concedir cap autoritat especial al clergue, ni ell ha d'invocar la
pròpia investidura o l'autoritat eclesiàstica per sostenir una acció
política ... Sense haver de renunciar a la política i a l'acció públi ca, el clergue. s i vol intervenir en aquestes activitats, ha de
fer·ho d'una manera que no estigui en contradicció interna ni ex·
terna amb la seva missió espiritual.
»Si inconvenients hi ha en aquesta actuació, seran per part de

l'Església. Per part de la política democràtica no n'hi ha cap. J
com que jo sóc home de democràcia i no pas d'Església, no puc
vcure cap mancament ni cap desmèrit en la correcta intervenció
c iutadana dels clergues. Re specto, en tot sacerdot, ci seu ministeri.
Però no renuncio a l'home, al patriota, al ciutadà que hi ha desso·
ta. > (Ioc. Cil ., pp. 329·330)
Tota aquesta polèmica -i d'una manera especial la posició
de Rovira i Virgili- es presta a múltiples cons ideracio ns, unes

anecdòtiques i les altres categòriques.
Per exemple, jo voldria subratllar·ne una que no té massa im·
portància però que ens podria portar molt en llà . Quan , ara fa tres
anys, em vaig trobar amb aquests textos, me'n vaig endur una gran
sorpresa. Com podeu suposar, el tema em preocupa personalment
des dels meus anys de Seminari i ha estat sovint objecte de con·
versa i discussió. I encara avui m'és una qüestió apassionant. Tenia
la impressió de tractar un tema nou, com aquell qui diu sorgit
arran del Concili. Imagineu.vos, doncs, la meva sorpresa en des·
cobrir que fa cinquanta anys, en el meu país, era discutit pública·
ment des d'una perspectiva ben nova: de fora estant de l'Església.
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La posició de Rovira i Virgili m' iHuminava un aspecte que jo
endevinava confusament i que em sembla decisiu. J::.s el que desit·
jaria trac tar e n aquest primer punt de ta meva comunicació.
Sempre que es trac ta la qüestió, es fa des d'un condicionament
sociològic que, en certa manera, corromp tota la disquisició teològica am b què se sol disfressar. Aquest condicionament té un
nom ben concret: clericalisme. (l , si ho voleu agafar per l'altre
cantó, an t iclericalisme.)
M'explicaré: la nefasta intervenció dels eclesiàstics en el món
dels afers ciutadans ha partit sempre d'uns plantejaments cleri·
cals. A favor de les seves particulars opcions polítiques han fet
servir sempre la seva condició de «clergues,., de «pastors ». I això
després d'haver convençut els altres que són «ovelles» i que, per
tant, els toca de seguir, amb obediència de ramat, el camí que
se'ls assenyala.
Quan es nega al capellà la possibilitat d'intervenir en la vida
ciutadana, es fa sempre en nom d'un puri tanisme que en el fons
no vo l renunciar a aquesta situació de privilegi. Per comptes de
c rear una comunitat cristiana madura, capaç de dissentir de les
opcions polítiques dels seus caps, es prefere ix que el capellà no
s'emboliqui (?) massa per poder així mantenir la seva condició
d 'home excepcional.
Quan, des de l'altre cantó, es crida també contra els capellans
que no s'inhibeixin de les responsabilitats ciutadanes, es fa amb
e ls mateixos argumen ts que apareixen sovint tan purs i «evangè·
lics». En ci fons ni els un s ni e ls altres no acabem d'admetre la
possibi litat d'una ciutat nova en la qual , pel fet del ministeri sacerdotal, no se'ns converteix i e n uns éssers de decisiva importància.
Ho voldr ia dir amb paraules molt simples. No em penso pas
que avui quedi gairebé ningú que es vegi obligat d'acceptar les me.
ves opinions sobre geografia, lingüística o biologia pel fet que jo
sóc capellà. Doncs bé, hem d'arribar a crear una Església on ningú no es vegi obligat de cap manera d'acceptar les meves opinions polítiques perquè jo sóc capellà.
Arribar a aquest punt és, ja ho reconec, sobre tot una tasca in·
terna de les comunitats cristianes, però, donades les circumstàn·
cies del país, interessa tothom que s'acompleixi aviat. Tots hi sorti·
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riem guanyant. I:!s l'únic camí per a arribar a una no rmalitat de
vicia sacerdotal i a un món prou madur i adult que ha conquerit
la seva plena autonomia. L'autonomia que, per altra banda, els
mateixos textos del Concili reconeixen teòricament.
2. La segona consideració que voldria fer va també per aquest
cantó, però no té el mateix punt de partida, ni la mateixa in·
nexió.
El punt de partida és un ret ben ac tual: la processó del Cor·
pus que celebràvem fa ben poc. La televisió va donar·hi prou re·
lleu, i la premsa també, perquè ens hàgim de reduir a l'anècdota
gironina.
Els confl ictes, latents o explícits, que es manifesten cada any
qua n floreix la ginesta són expressió d'un problema real que no
es pot ajornar. Aquest problema es formula d'una manera molt
ràpida: l'Església del país viu en un estat de Cris tiandat. J o di·
ria que no és simpli ficar res reconèixer que tot rau en aquest
punt. Vivim en un Es tat confessional, en una ciutat que confon
els seus límits amb els dc l'Església. Mentre això no es posi en en·
tredit no ens en podem sortir. E ls actes d'. Església . eran actes
ciutadans i, per tant, els voldran presidir les autoritats ciutadanes . .La situació ac tual, a què hem arribat per no voler revisar els
principis, ja és grotesca. Hem convertit l'Eucaristia en un reclam
turístic més.
Jo comprenc molt bé que les autoritats no vuJgIrin renunciar,
donats els seus pressupòsits polítics. a aquest maridatge amb l'EsgJésia. lê.s ella qui no hauria de voler·lo mantenir ni un elia més
i aplicar en política el rigor que aplica a l'adulteri en el matri·
moni.
Jo, home d'Església, m 'interrogo des d'aques t punt de vista sobre la ciuta t de demà. I la resposta és clara: vull una Església lliu·
re en una ciutat lliure. Vull una Església que pugui recuperar la
seva presència profètica i crítica enmig d'una ciutat d'homes
lliures, on sigui realment testimoni de la fe en Jesucrist i res
més.
I això sí que no és només un problema intraeclesia!. Es veu
ben clar. Ni es tracta d'una qüestió de neorestauracionisme. Es
tracta de concebre la ciutat en unes dimensions -polítiques- ab208

so luLal1lc nl re novades, on Ics relacions entre els ciutadans no si·
guin de cap mane ra les del món on vivim.
3. Encara que ben segur les exigències de brevetat d'una comun icac ió no m'han permès d'explicar·me amb tota claredat i
precisió, vu ll creure que els dos primers punts que acabo d'ex·
posar són suficientment explíci ts :
al La construcció de la ciutat del demà exigeix a l'Església una
sèrie de reformes internes que han d'afectar sobretot les relacions
a l'in te rior de la comun itat eclesial. L'aportació que, en aquest sen·
tit, es p o t fer des de fo ra és prou important com perquè hi estigue m c ons tantment atents.
b l La construcc ió de la ciutat de l demà significarà també necessàriame nt un s canvis en les relacions de l'Esglés ia amb aquesta
c iutat nova.
L:"l p regunta que em vo ldria fe r en aques t tercer punt, i que
només podré respondre en unes lín ies molt esquemàtiques, és
aquesta : què pot aportar l'Església en aques ta construcció de la
ciutat del de mà?
En cara que el procés de centralització de poders que se'ns
ha dcscri t en la darre ra ponència amb referència a l'Estat també
s'ha produït en l'Església, no ha arribat e ncara a un grau tan in·
tens ni decisiu. La teologia de l'Església local, que actualment es
re nova, pot contraba lançar el procés que, segons com, trobaria
un bon reforç en la constitució de les Conferències episcopals .
A¡nb tot, no hi ha dubte que l'antiga autarquia diocesana i parroquial desapare ix o es troba en un moment de subs tancial modjfi·
cació. Suposo que us interessa ben poc e l complex problema teològic que s'amaga darrera d'aquesta qüestió . En canv i, sí que deu
ser im portan t de subratllar·lo en tant que això sign ifica que no
podem pa rlar massa absolutamen t de les relacions Església.ciu·
tat sinó que també hem d'eixamplar el marc de consideració del
problema .
Pe rò, abans de tirar endavant, ens hauríem de pregun tar qui·
na és l'am pl iació correcla d 'aquest m a rc. Perquè aquí tenim un
p roblema que no podem passar per alt, i que hem de respondre
amb una certa rotunditat: la Conferència episcopal catalana. En
aques ta mútua interdependè ncia de l'Església a què em referia, h i
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ha un organisme decisiu, que cada dia té més pes: la Conferència
episcopal espanyola. Les reunions dels bisbes de la Tarraconense
van pràcticament sempre a remolc del que es decideix a Madrid
on el cardenal Enrique y Tarancón marca el camí del futur. l
aquest camí es tà mancat, d'un cantó, de fermesa decidida en favo r del canvi; i, de l'altre, ignora la diversitat de les Esglés ies locals. (Això entre altres coses tant o més importants.)
Aquí vivim dos problemes que només una Conferència episcopal profundament catalana pot envestir:
- la guer ra, d 'on sorgí l'Església actual del país, té unes significacions peculiars a Catalunya que no podem, sense més ni més
oblidar. Aquest fet que ens condiciona de cara al futur exigeix
una actitud explícit a de l'Església del país. Si no posa tot el seu
pes en la balança d'una autèntica reconciliació, si no assumeix de
dalt a ba ix el significat del cardenal Vidal i Barraquer, si no s'obre
sincerament a una perspectiva renovada i renovadora de futur, jo
no veig com podrà coHocar-se evangèli cament en la ciutat de
demà.
- la peculiaritat nacional del nostre poble que ha hagut de
suportar duran t tants anys, a nivell de jerarquia episcopal, una
castellanització -i no només de llengua- intolerable. Si no s'assumeix de dalt a baix el fet català, des d'una perspectiva nova, també podrem plegar. l aquí no em puc estar d'indicar un perill cert.
El nostre clergat ha estat fidel al pafs en aquests anys. No m'atreviria pas a negar-ho. Però moltes vegades aquesta fidelitat no ha
anat més enllà de la llengua i d'un cert enyorament dels planteigs
torres-i-bagesians. Un diàleg real en tre l'Església i el poble, les
masses treballadores de Catalunya, encara és per encetar. l com
que és aquí on es juga el futur de la «ciutat ., és on es juga el
futur de l'Església en la ciutat de demà.
Modest Prats
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ANTOLOGIA

FRANCESC - VICENC
GARCIA

«El Rector
de Vallfogona»
(1579 ,1623

«.ES llllura mitjana, blanc de color, ulls negres espiri/osos, cabel/s erespal s liranl a roig, co m lambé la barba.: Aix! descriuen
els pr imer s biògraf s, els r eclors de Banys i de Pitalluga, a Fran·

cesc-Vice nç Garcia i Sopera, Ull típic personatge siscentista tant
en la seva vida co m en la seva obra.
El

/10111

qll e gair ebé li és el nom, d'. EI R ector de Vallfogolla.,

podria donar a entendre la vida d'un home dedicat a la pastoral
d'lI/la vida IrGllquilia de pobl e. Però Vicer1 ç Garcia és tota una
altra cosa: Ell fou un eclesiàstic del barroc, ple de contrastos com

aiguafort. Profundament creient, era un oportunista eixerit i
versaire, amable amb les dones, àvid de prebendes i d'enasp rar-se

Ull
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sellse ga ires esc rúpols en qualsevulla persona/ge qui li oferis un
ascens, alhora que, després, com lots els Qu evedos, Góngores, o
en la versió laica, Racans, MaYHa rds i totes les aItres males Ilerbes, desenganyat d el món -el leit-mo t iv del barroc!-, podia refugiar-se en la seva solitud, llun y de tes pompes mundanes, i,
contrit i confés, cla mar a Déu ((des d'es t ca ta/al incògnit / en
què cO lldemnal a mort ». EI1lrelant, però, a Va llfogona, podem dir
que no m.és hi era quan na tenia altre reme i. Però amb humor.
Tam bé la seva obra osciHa, com la del seu més avinent con temporani, Qu evedo, ent re el poema grell religiós o el sonet més eleg1l11t d e galaHia cortesana, ell què obté nivells molt apreciables de
poes ia , i la sensualitat ratllant el procaç o à.dhuc el to més descordat, brut i escatològic, qlle, per desgràcia, és el que l'ha fet
popular i una mena de penja-robes de tots els acudits i anêcdot es
llords que no saben a qui penjar-se.
I encara una altra contradicció: E.s l'lIome que !ta escrit la millor poesia cata lana del s. XV II ; però, mentre un panorama s i/1crollísf ic 110 sols de les grans lit eratures, sin6 fin s i tot de les petites Iit era/ures europees, ens deixa es terrecats davant l'espectacle, ens cal resignar-nos a festeja r els dos segles i mig del nost re
Vicenç Garcia, dient el .puix parla català, Déu li dó glòria. , i,
aI/lOra, a llegir-lo amb la màxima precaució per a 110 ésser contamilrats del seu llenguatge castella/litzat fin s a la des naturalilzació.
SI poc després de la sel'Q IIIo rt, CalderólI de la Barca l'hom enatjà amb la seva adm.iraci6 implfcita, afusellant-li algun tema
poètic, el millor IlOl1Iel1atge modern al Rector de Va llfogona, li ha
estat tributat per Bartomeu Rossell6-Pòrcel quan, en girar-se els
poetes castellans de la generació del 27 envers G6 l'lgora, ell va
gira r els ulls cap a Vicenç Garcia i en va extreure un barroquisme
deliciós en Una llengua puríssima. T fou CO I/I si al tortosí qlle
cantll el valellcià Vergós, que fou patge de l'ex-bisbe d'Elna, qll e voltà Catalt/l1)'a, de Lleida a Vic, de Vic a BarceloM , de BarceloM
a Tarra gona, de Tarragona a Girona , vingués a mancar-fi ,'NomeIlatge de les liles, i li fo s retut.
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Taules cronològiques
Dades biogrlJfiques

Dl/des Ilis/òriqu es

Lit eratura ,. arIs
1577:

FI".

Jcrón imo

BnuL úlll:Z, Nise las ti·
lIIo o;a i Nise hlllreada .

1578: S 'inicia per a l'or
imperial Que surt cap
a Flandes. la ruta Ma-

drid - Saragossa· Barcelona . Gènova.

1579-80: Nd,\ ~\ Tortosa Fr¡¡ncesc-Vi cenç Garcia i Sapera,'
c i més fecund i popular del s
poe tes cat 31a ns d el s. XVII.

1580: Felip LI

annc x..io-

na Portugal,

Mor ZURLT¡\. Neix QUEveuo . Neix Fram. I-I a lz.

A Vic, comença el mal estar entre el bisbe ,
Pere d'Aragó. i el Capítol i la Ciu tat, excomunicats

per

aquel l.

El virrei D. Francesc

de

Montcada,

comte

d 'Osona. int ervé a fa vor del veguer, contra
ci bisbe.
158 1: M or Bemal D(AZ
llEI. C'\S'rILLO.

Dli

Neix R u rz

ALA Rc(i~.

Amigó

i

Casse rres comencen la
Capella d el Sant fssim
de Tarragona , obra de
renaixe ment
«romà •.
1582: [Oc i 8 d e gene r d 'aques t
any és la pa rtida bapt ismal

d'un tal Francesc Garcia i
Torres. la qua l S inesi SabaLer i L1 ad6 i Joaquim Rubió
i Ors prengueren per la partida baptis ma l del Rector dc
Vallfogona ; la qual, però, ja
fou con testada pel ca nonge

Breu papa l en l'afer
polIti co-monàstic
del
monestir d e la Mercè
d e Barcelona.

Mor santa. T Elms,\ D'À VI LA. Neix MAYNARJ). P ere Blai i Jaum e Amigó
comence n l'església de
la Selva del Camp. e l
millor exemplar rena ixement de Ca ta lu nva.

Corbe lla .1 ]

1583: Moren Tr MONEDA
i Pey de GARRÓS. Neix

Francisco

RlOJA .
concorre
al Ce rt a men mari à d e
Barce lona.

J OAN

de

P UJOL

1584: Neixen TrRSO ili:
M OLI NA i SAAVEDRA FAIARDO . Neix Geo rg Ru-

dolf Wec kerlin .
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Dades biogrdfique5

Dades ltislò r;ques

literatura i arts
Neix

En data d esconeguda morí el
pare cie Garcia , essent aquest
molt jovenet.

1585: Greuges ca ta lans
a Ics Corts de Montçó:
I nquisició,
con fli ctes
de Mo nt se rra t, pirat eria, e tc.

William

DRUM -

MONO.

1586: Ne ix Martin R UJC-

En data desconeguda 13 marc del poeta contra gué nou
ma trimoni amb Pau Bono,
llibreter ci c Tortosa, del qual
matrimoni nasqué el ge rma nastre de l poeta Pe re Bono.
que , de gran , passarà di cs a
la rectoria de Vallfogo na _

KART.

1587: VIR utS, El Monserra te.

1588: Desastre de l'Armada Jnvencible.
Carta de san t Josep
de Ca lasanç a l virrei
Manrique de Lara, denuncian t concom itàncies ent re bandolers i
hugonaus. El bandoler
Minyó de Montellà roba diverses vegades or
imperial cie la rut a de
Fla ndes.

Moren Fr. Lui s de GRANADA i

BE.U.A UI> In:

LA

el
Veronès.
C:.travaggio
acaba
¡'aprclll:ntatgc.
Neix BROWNE.
BELI.J\L'Dlt-RE.

M or

1589: ERCJLLA, La Araucana. Mor MALóN DH
C I-IAWE. Neixen RAC \ N i
Esteban Manuel 1)1' VI LLEGAS.

1590: Alça ment d 'Aragó pels furs. Desfeta i
ajusticiament de Ju an
de Lanuza, justícia
major d'Aragó.

1592: Barcelona reorga nitza les Fires d'intercanvi de moneda .
Creix la immigració
de francesos a eatalunya.

1591: Mo ren S. I UAN 1>[
LA CRUZ i Fr. LUlS Dl!
LroÓN. Morcn ci senyor
IlE B ARTÀS, el músic Palestrina i Gil Polo.
Neix Fried. VaN SrEE.
M oren MO NTAIGNE i Auger GAIUARD.

1593: Ne ix Gcol"-ge HEDERT.

1595?: Segons noticies autobiogràfiques (Ed. 1703, p .
SO);" inici ~ els es tud is eclesiàstics de ccap-i-gorrisla .. ,
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J594: Mor el Tintoret lo. Neix Poussin.
Mor TAssa. Mort de
Pere GALESSrus (Galès).
Neix NlEREMBERG.

Dades b iogràfiques

Dades h istòriques

ço és, d c fàm u l i company
d 'cs tudis d' u n es tudiant ecl es ià s ti c noble. Sego ns tes timon is d 'època,4 fo u cap-i-gor ri:,·
la de D. Per e d e Mon tcada .
fil l d e D. Francesc d e Mo nt cada. co mte d 'Osona, vescomt c etè Cabre ra j Das,
g ra n se nesca l de Ca talu nya
i Valèn cia , prime r marquès
d'Aito na, virrei de Cata lun ya
(1 580-8 1), casal amb Lucr ècia
Gralla , c i fi ll dcl s quals fru í
e n la sev a pube rtat d el Degana t de la Seu d e Torto sa . Estudi s d 'hum a nitat s. fil osofia
i teologia a Ja Uni ve rs itat d e
Lle ida, o n va r ecita r Ja seva
p ri m era co m posició poètica
d a tab le, p eça aduladora i d e
lI uïmc nt. en octaves r eia ls,
quinte tcs, lires. quartetes i
so net : l' _Oració Pa negírica .
q ue se r eci tà en la Paher ia
de la ci ut a t d e Lleida, am b
m o tiu d 'h aver s igut elegit
Rect or d'aq uell a Unive rs itat
Li ter à r ia en la persona d e D.
Felip de B erga i d'A liaga . p er
la naci
va le nci ana _ ( Ed .
1902. pp . 77-92). Fe lip de Berga ha dc regir la univers ita t
_des de l'Ori en t d e sa puerícia sola », o si gu i, Que es·
tem davan t una í:l ltra pre be nda donada a un nob le adolesce n t . u n Ver gós.

1597: At acs franceso s
a Ics fro nteres i in ten t
d' in vasió rebut jat pels
cata la ns.
1598: M or Felip /I . Puja al tron Felip III :
I nici d e la d escomposic ió interior.
Fran c esc
Robus ter .
passa de bi sbe d ' E.ln a
~. bisbe de V ic. Come nça la pugna e ntre el
b isbe i el Capita l.

Lit eratu r a

ar ts

1596 : Neixe n DESCA Rn .:s
i J a mes SI! I RLEY. Pen.:
Bl a i cons t r ueix la fa çana nova d el Palau d e
la Genera lit a t de Ba r celona.
Mor _el d ivino _ HBu-RERA.

Ru bcns és Mes tre Pinto r.
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Dl/des biogràfiques

Sard:l, procurador dt.!l
bisbe Robus ter de Vic, assas·
!'oi na a Ma lla l'ardiaca de V ic,
Pau Fabra, L'opinió pública
n'acusa el b isbe, Comença ci
terrible ma lestar del pont i·
I ¡cat , Que ha urà de viure Ga rcia _
El 1601, el virrei, duc de Fc·
ria, inten t a concordar el bisbe i els ca nonges sobre J'assass inat de Ma ll a. E l 1602 batalla a tl'c ts ent re els «cadells . a lbergats al Palau
Episcopa l
i
l'Albergueria
( uns 2(0) i els ciutadans, Ferit el fill del baró de Savassona, Llorenç de Junyent , en
Comissió Apostòlica, posa
suspensió i entredit a l bi sbe;
d bisbe excomunica els ça.
nonges i posa en en tredit la
ciutat,
1602: El bisbe Robuster nomena vicari general de Vic,
el Dr. Josep Sicart, que era
catedràti c a Lleida. '€s moll
poss ible que aques t nomena,
ment tingui a veure amb l'al'·
ribada de Ga rcia a Vic.
1603: El bisbe Robuster. processat : Dc la informació, en
surt que el bisbe era «çadeli .; més, «ci cadell gros.,
fi ns a l punt que a la Pl ana
de V ic, e n ll oc de dir «nyerros i cadells., diuen _nyerros
i robusters». També el vcgue r es repenjava en els
«cadells._ El bisbe té bons
defensors:
l'arquebisbe de
Tarragona, Que fou virrei,
Tcrés i ci represe ntan t del
rei Felip 'I J davant Ja San,
ta Seu, l 'igualadí Pere Franquesa, parent del bi sbe.
També és amic del bisbe de

Dades Ilislòriques

Literalura i (/rls

1599: Onica visi ta de
Felip II I a Catalu nya:
Co rt s. A França, matrimon i d'Enric IV
amb Maria de Mèdi ci.

Matco ALEMAN. Vida
del pícaro Gll v nd'l de
Alfarache. Neix el poc-

16(){J:
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la Edmu nd SI'ESCJ:'R.
eixen Velazquez
Van D yck.
Neix CALOERÓN DE J. \
BARCA.

1601 : Curla guerra de
Savoia.

Mo r Isabel d'Angla terra.
A Catalunya, Llei de
prohibició dels pedrenyals del virrei , ¡'arquebisbe de Tarrago,
na , Joan Terés.

Neix GRACIAN.

Dades biogràfiques

Dades histò riques

Literatura

arts

Girona , com iss io na t per a la
nova informació. A mi (jan
de l'an y, bisbe i capítol inicien negoci¡¡c ion s pacíf iques .
Aquest any, c i poeta tortos í,
J eroni d' Hcredia, a qui Garcia d edicà un sonet (Ed . 1902 ,
p. 38), publi cà a Ba rcelona
_Gu irnalda de Ven u s Casta
y Amor enamorado •.

1605: 24 de se te m bre , témpores, Garcia. familiar del bi s be
Robus te r , és o rdena t sacerdo t a la cape ll 3 de Ja Rodona de la ca tedral de Vi c. A
partir d'aquesta data , consta
familiar del b isb e i o fi cial d e
Secre ta ria.
1606: Ca l dotar ci familiar
d el bi sbe am b un a prebenda ,
segons els costums de l'è poca . Garcia és l'únic Que encara no e n té. El 6 d e desemb re queda vaca nt la Rectori a
de Va llfogona, per mort d el
Rev . Pere Antoni Moragues.
El 16 de d ese m bre s'a nuncia
concurs . El dia de Nada l,
Ga rcia tras llada la creu d'a rgent del bisbe Robuster a
l'al tar del adal de Ja ca tedral. on ci bi sb e anirà a oir
mi ssa. El 28 de desembre
G........:i¡1 és el eg it per un:lnimitat Rec to r de Vallfogona i.
per ta l que no h i h agi cap
dubte sobre e l privil egi. ci
bisb e escriu de pròpia m à e l
_Conferim us . i h i afegeix l'elogi : _En virtut de la ciè ncia
lit eràri a, cJaretat d'entenimen t , hones tedat dc vida i
cos tums i moltes a ltres qualitats amb què Déu N. S . tan
pia i mi seri cordiosament ha
e nriquit a la pe rsona d el
Rev. Francesc Vicenç Garcia .
pvre .. de Tortosa, i volent
Nos premiar sos serveis ... venim en nombrar-lo Rector dc
ta Cura i Esc rivan ia d e Vallfogona, c tc ._ I!s dar que

p ublica la
prime ra p art del Qui¡ote. MALIIERllE arriba
a la Cort de París .
CERVM\TES

VAl.!QLEUN DE L\ F}(ES·
NAYB, Art poê t;que.

Mor

Nei.xen
Re m bmnd . Es con s t rueix
la façana barroca d \!
$1. Marti dc Girona .
D ESI'O RTES.
CORNEILLE
i

217

Dades biogràfic/lles

Dades històriques

l.. iteratura

arts

aquesta prebenda Ja tindria
per treure'n Ics ren des i fcrla regir per «v icari».
Mor Francisco de M..\-

/607: 9 de gener, Garcia pren
possessió de la prebenda de
Vallfogona. Hi actua de notari, e l Rev. Mauri ci Vi1aseca. Hi deixa de .vicari. Mn .
Jeroni Alsina, i se'n torna a
Vi c, a exerc ir de familiar del
bisbe i d 'ofi cial de Secretaria,
Pe rò tres mesos més tard , el
27 d'abriJ, mo r e l bisbe Robuster. Cau de la seva situació de privil egi el seu protector. l'i gualadí Pe re Franquesa, represen tant de Felip 1II
davant la Santa Seu; Vicenç
Garcia dedica un sonet a la
seva ca iguda: « Instabilitat
de Ics honres mundanes, manifestada en Mn. Pe re Franquesa d' Igua lada. (Ed . 1902,

IlR,\NO.
Neixen R OIAS
ZORRII.I,,\
Paul CF.R TlAIWT.

p. 36).

L' lI d 'agost Carcia testifica
;1 Vic en un Procés Info rmatiu , sobre una creu d'argent
obrada el 1606 per ('orfebre
italià Melcior Guardini i que
era propictnt de l bi sbe Robuster; per aquest document
Gabem que e n temps del
bisbe Robu ster Carcia tenia
cura del param ent de la cape lla del pa lau epi scopal j
que e n aquest.a data tenia
vint-i-cinc anys.'

/608: Les coses devien pintar
malament a Vic per a Garcia, e l [amiliar del bisbe «cndeli .; des del gener d'aquest
any s'anà a refugiar a Vn!lfogo na. Allí, es preocupa d'adquirir una imatge de santa
Bà rbara per a la seva parròquia: Un testament del 10 de
gener és la primera dada que
tenim de la devoció de Vi cenç
Garcia per la santa. D'ad en
avant tots els testaments de
Vallfogona hi fa ran deixes .
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Els inquisidors són
exi liats fora del Principat. Conflictes entre
autoritats ca talanes i
no ca talanes.

L..'l Marquesa de RA~\' 
comença a rebre al seti hotel. Sl.
Francesc de SALES, La
v ;e dévol e. Neix MIl.IWU I LLET

TO'\'.
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Expu lsió dels moriscos d c Va lència .
Jeron i Pu jades, Cró,,;-

I-Ionoré d'UW ll1, L 'Astrée. Neix Paul Fl em in g.

art s

Ami s tat amb c i comte de
Savc llà , O. Joan de Ba ixadors, emparentat amb e ls
comtes d 'Osona i amb el s
comt es d e Montagut , ci qual
visita familiarment en la residència de Vallmoll , j cita
en e ls seus ve rso s (Ed. 1703,
p. 87). Ami s tat amb Fr_ Josep
de Barberà, monjo i d esprés
abat de Sant es Creus , el qual
ci La en els seus versos (Ed .
1703, p. 87). D'aquest any és
la seva respos ta en vers a la
carta poèti ca d'Ocas i (Ed .
1902 , pp. 43-50) . Té de majordoma la seva tia Joana Socia ts.
El 27 d 'abril és a Vi c
per a assistir al Sínode diocesà Que el nou bi sbe Onofre Rca rt inau gurà el 29 del
mat eix mes; hi as sis tí per si
i per poders de l rec tor de S(....
gura atorgats davant ci notari de Verdú , Bernat Pou.
Al reve rs d'un document del
Sínode, hi es tampà de pròpia mà un parell d c rcdondilles (són les de l'Ed . 1840, n .
/ 6()9:

ca lmiversal del Principat de Catal!lII)'a, I

vol., en el Qual hi ha
cI sone t introductori
que cont é el fam osfssi m vers, tan apli cable a Carcia, _puix
p~rla
cata là , Déu li
don glòria •.

XX , p . 61).

Pcr co ma nda de Fra Bartomeu Desb rul1, prior de l'orde de Sant Joan de JerusaIcm ( 1603- 1614 ), senyor jurisdiccional de Vallfogona , rep
i atén e l bandoler _nyerro.,
En Perol Rocaguinarda , ci
Qual adm irà; a ell dedicà un
sonet (Ed . 1902, p . 36): De
fa miliar del bisbe «cadell . ,
ens passa a tenir relacions
amb el més dest aca t dels
bandole rs
oc nye rros_.
Què
passa? Al erta amb al guna dada del 1610.
/6/0: El governador d e Catalun ya visita cI Consell de la
ciutat de Vic, on hi havia tensions entre el veguer i els
de la Unió (base del que scl'à la Sant a Unió contra e ls

Assa ssinat d 'Henric IV
per Ravaillac . Regència de Maria de Mèd ici.

Mor Juan 1>1: I.J\ C UEVA .
Marialln e. Cali Jeu publi ca Siderel/ s
nWl tius.
HARDY,
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bando lers ): Co nsta que Perot Roca gui narda havi a enIrat a la c iutat i havia es tat
al palau e pi scopa l del bi sbe
Onofre Rear!. El 2 d'a gos t
Garcia és a Girona a rebre ci
segon dels cinc premi s li terari s que D. Jaume d 'Agullana, conselle r de Ca talunya ,
oferia en un Ce rtam en Jiterari e n ocas ió de la beatifi cació de sant Ignasi de Loyola,
que guan yà am b la glossa
.. A sant Ignasi de Loyola _
( Ed. 1902. p . 50). En ocasió
d'aques tes fes tes, però no pas
conco rren t a premi , esc ri gué
ci romanç te Lo Ce rtamen poèt ic de Gkona. , Que comença
.. Una nimfa de Segarra .. (Ed .
1902 , p. 69 ). A primcrs de sete mbre és de nou a Val1rogona.
Aqu es t :l1ly fou e leg it bi sbe
de Barcclona, el prio r de Sta .
Anna de la mateixa ciuta t, D.
Joan de Montcada , germà de
D. Fran cesc de Montcada ,
virrei en 158Q..8 I , que morí el
1594, i oncle de l'actua l com te d 'Osona i marquès d 'Aitona D. Francesc 1I de Mont ·
cada , casat amb Margarida
d 'Ara gó i Castre, baronessa
d 'Alj:1f:1rfn , i de l'amic de
Garcia . e l degà d e Tortosa D .
Pere de Montcada . Entre el
1610 i el 1612 Ga rcia fa grans
estades a Barcelona , a la cort
lit erària del bi sbe Mo ntcada
que tenia àdhuc un petit orgue per a les vetllades , estades q ue provoquen e ls r ctrets que no és mai a Va ll fogona , que li ctziba en vers e l
rector de Va llbona (Ed. 1840
Suplement ; Ed . Lòpez , p . 56).
1611: Perot Rocaguinarda s'acull a un indult i se'n va amb e ls
Terços reia ls 3 Itàli a .

/6/2: El mes d 'agost, dcixad:1
la parròqui a encarregada a
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Mor

SERTA UT.

Fray Di c-

go DE OJEI)¡\, La Cristia-

da. Neix Francisco Manuc l de j\'I HLo .
G6NOORA,
Fó..bu[o de
Polifemo y Calatea.
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Ur erartlffl

arI S

Fr. Dalmau Sulla, de l'orde
de Predicadors, acompanya e l
degà de Tortosa, Pe re d c
Mont cada , qu e com a procu '
rador del seu oncle, ci bi s be
Joan de Montcada de Barce·
lo na i e n nom d 'aquest, pren
possessió de l'Arquebisba L dc
Tarragona. Encara acompa·
nyava l'arquebi s be durant
els fets que s'esdevingueren
a la vi la de Cons tantí el 7
de se tembre e ntre t'arquebisbe i e l cò nsol en ca p de
Tarragona , que originaren
plet de protocol i q ue Gar·
cia narra en un sonet (Ed .
1902, p . 27 ). Narra també en
cròn ica en vcrs (Ed. 1902, pp .
14-15) un temporal d'aigua
que s'esdevingué durant la
travessia en nau de Barcelona a Salou , mentre acompanyava a Tarragona. amb l'ex·
cusa d e Ics fes tes de Sta. Tecla, però, d e fet, per resol·
dre e ls probl emes en tre l'aro
quebisbe i el s còn sol s , el viro
rei de Cata lunya, marquès
d'Almaztt.n, a mb l'esposa i
Lres filles , acompan yats del
duc de Cardona , de Donya
Marga rida d e Castro j de
Cerve ll ó, l'esposa del comte
d'Osona D. Francesc 11 d e
Montcada i , per tan t, neboda
de l'arquebisbe, de Donyana
(¿ potse r l'amiga del fill d e
Pere Franquesa ?), de l'abat
de Galligans i d 'altres. La
ges tió d evia ésse r sat isfactò'
ria, ca r l'arquebisbe féu l'en·
trada tri om Fal a Tarragona.
co m na rm Garcia en un sonet (Ed. 1872. p . 48) i el 15
de febrer de 1613 inaugurà ci
Concili Provincial. Segons els
primers
biògrafs,
durant
aquest temps l'arquebisbe
hauria retin gut Garcia a Tarragona encomanan t·li l'ordenació de l'Arxiu . E l cert és
que és absent de Vallfogona
fins a mig desembre .
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/6/3 : Concili Provin·
cial
de Tarragona:
Con stata la misè ria
del país, Ics concomitànci es entre bandoleri sme i saçrilcgis.

Moren Lupc rcio Leonardo dc A RCENSO!..A i
R EY VE ARTl lli,\ .
eix

1614 : 17 d'agos t, el rcc lo,·,
Garcia, el batlle i els jurats
de Vallfogona, acompanyats
de joves de l poble. fan una
cap ia
per co mençar ]es
ob res d'una capella que es
\'01 edificar dedicada al culte
de santa B!trbara. Les donacions principals provene n de
Fr. Nicolau Cotoner, comanador de l'orde de Sant Joan
de Jerusa le m .
No sabe m la data exacta, però
ment re es
construïa
aques ta cape ll a morí e l fa mós escolanet, a qu i gravà
l'ep itafi e n vers e l Rect or sota la pica de l'aigua benei ta

CRASHAW.

Mor Matco

AI.EMA N. V t-

LEZ DE GUEVARA, El dia·

b/o cojtl elo. Mo r e l Gre·
CO.

(Ed. 1902 , p . 120).

Ll egeix a Barcelona «A Santn Teresa" (Ed . 1902, 113 ) cn
les fes tes de la beatificació
de la san ta .
16/5: Un vers de les dècimes
«Deseng<l n y del món . (<< revelant quanl ha sua t / ma corona deLI anys ha . ) ( Ed. 1902.
pp. 96-106) perme tria datar·
les en aques t any, el desè
després de ]'ordenaci ó. Les
estrofe s 40 i 41 ens permeten
saber QLlC en aquesta data
viuen amb e ll la seva t ia
Margarid a Velasca amb la seva filla Caterina . la Qual, st.....
gons els versos, devia tenir
«set o vuit anys •. Serra i Vilaró situaria en les mateixes
dades la t irada an terior «En gan y de l mó n. (Ed. 1902, pp.
93-94) i d'una expressió n'inferi ria la data en la qual, segons els primers biògrafs ,
hauria estat condemnat per
la inquisició (I. c., pp. 38-39).
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Beatificació d c santa
Teresa d'Àvila.
El bisbe de Vic escriu :
«Els bandolers són
més senyors dc la terra que no el rei .»

Ma ria de Mèdici fa edificar ci Palais de Luxembourg . Neix a Barcelona en data incerta
Fran cesc FONTANEU.A.
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16/6 : [Es re prese nta a Ba rcelona la co mèdia El cort ès
bUlldolero, en la q ual e ls barcelo nin s l'c ien un elogi <h.'
Perot Rocagu inarcla . Ser ra i
Vila r6 ( I. c. , p. 17) s upo saria
q ue e ra o b ra dc Vicenç Ga rc ia , co m també pretén al ri b uir-Ii c i Qu ixot d 'Ave lla neda .] es m és cert que a la da rrer ia d 'aques t a ny o a la prime ri a del segü ent esc r iv ia la
Com èdia d e Sanltl Bàrbara
( Ed . 1703 . p p . 201-313).
1617: 16 d e m aig, inaugu ració
d e la nova capell a dc Sa n ta
Bàrba ra d e Vallfogona . Pred ido Ga rcia. Oficià el seu
am ic Fr. Josep d e Ba r berà ,
aba t d e San tes Creu s, a ss ist it d el Or. J osep Sica ri , l'an t ic ca tcdrà tic de Ll eida i des·
p rés vicari genera I de Vic i
act ua lm en t degà d 'Igualada ,
i del P. Joa n ad a l, p r ior d e
SI. o o mè m.'C d e C iu tadilla . A
la ta l-da es re presen tà la Comèd ia de Sallia Btl rbara , d el
gène re del tea lre de sant s, i
h i int er vin guer en m és d e 40
perso na tges, m ú sica i com parsa . Pe r .. m em ò r ia féu g rava r una gran là pid a en la capell a .

Victò ria nava l cont ra
els turcs a les m a rs de
Ca ra m à nl ia .
Gr an rep ressió d el duc
d'Al bu lquerq ue con t ra
e ls b a ndolers: m ore n
Tallaferro dels n yc rro~
i T rucafor l, cap d els
ca dell s, j a lt res m o lt s
ba n dolers.

Mor CERVANTES. More n
S H ,\ KI!SPEARE i BEA Ulo.! 01\T.
Neix Andreas
GRYP II It.:'S.

1617: Mo rt de Conci ni.
Fi de la regè ncia de
Ma r b de Mèd ici, a
Fran ça. Govern h .."Ò ric
d e Lluís X II I , amb
Luyn es.

1618: Come nça la guer ra dels 30 a nys, amb
la
defenes trac ió
de
Pr aga _
A caus a de l 'empresonam ent d e Joan d e
Que ralt , esclata la contesa entre la Di putació i e l Con sell Reia l
pe l virre i
sost ingut
Ma nrique de Lara .

Mor S i)" WaJt cr RAI.EJG.
G. DE CASTRO, Las mocedades del Cid. ESPINEL, Vida del escudero
Marcos de ObregóII .
Neixen MORETa i Lavl!LACE. Mor Pé ,-ez de H i-

1619: Fra ncesc de Gil abcrl , Di scu rs sobre les
obligacions dels qui r epreselllen el cor de Cat a1tm ya.
1620:
El Mayflowe r .
Esvalo t de la Cinque-

LOPE nE VEGA, Fu ell le Neix Phili p
va N Z I~SEN.
Ke pl er
edita H arm o ll ices mm,di.
1620-25: LOPE! IlE VEGA
escr iu El meio r alcalde el Rey i E l caballe-

na .

la .

oveiww.
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ro d e O/medo. Ri bal ta
pint a El Beat Ramon
Ut/Il. Bacon publica

Novum orgamlnl.
162/: El 13 dI..: rebrer, D. Perc
de Mon tcada, (kgà dc Tortosa, pren possess ió de la mitra
de Girona. El 12 de març,
Garcia, dcL'Canl rege nt nomena t de Ja parròquia de Vall rogona a Fr. Ll orenç Mestre,
surt cap a Girona per exercir
de secretari del nou bisbe.
El 6 de maig, per encà rrec
episcopal, predica l'Oració fúnebre pe r Fel ip III en les
exèquies reials que se celebraren a Gi rona , a Ja ca tcdra l.
Però el desembre del mateix
a ny mo r el bisbe protector i
Garcia a la darreria de desembre torna a refugiar-se a
Vallfogona.
1622: Publi ca l'Oració fúnebre
de Felip 11 J , a Barce lona, impremta de J eroni Margarit, i
la dcdic:.t., segons ci mateix
Ga rcia pe r manament abans
de morir del bisbe Pere de
Montcada, amb prou garneueria , al ge rm à del bi sbe, D.
Fra ncesc J[ de Montcada , segon marquès d'Ai lona, com te d'Osona. O sabem si és
que la de dica tòria va fer l'erecte volgu t, però c i cert és
que pel mes de març desapareix novament Garcia de Vallfogo na, deixa nt-h i encara de
regent Fr. Mes tre. Fou ara i
no pas abans que es doctorà
en Teologia , no sabem si a
Madrid o a Saragossa. En
efecte, a pa rtir del 4 de novembre Fr. Mes tre canvia e l
tractament en les a notacions
sempre i sistem à tica ment i 1i
dóna tra ctament de doctor.
~s en aquest temps on ca1
situar el seu viatge a Madrid
prou noveHat pels primers
biògrafs, els rectors de Banys
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Temptativa d'anuHar
l'estol de la Generalitat. Mor Felip III. Puja al tron Felip IV; privat cI comte-duc d'Oli vares. Guerra con tra
Holan da.

Neixen LA FONTAI NE
Maria MARVELL.

Ca noni l7..ació de sanI
Ignasi de Loyola, sani
Isidre i santa Teresa
d'Àvila.

Neix MOU t: RE.
Fralldo". Neix
GHA N.

SoREL,
V AU-
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i Piwlluga, que, com a ho·

mes del s. XV II I, no podien
imaginar un poeta important
que no fos a la Co rt dc M:ldrid . Allí s' haur ia relac io nat
amb Lope de Vega i haurien
tingu t lloc les intrigues de
Cort fins a arr ibar a ser cmmetzi na t u S ~, ragossa. Tant
o m ~s important que la novel·la dels primers biògra fs.
un altre fet fa pe nsar en Ja
possibilitat d'un cert èxit a
Madl·id: i és ci fct que Ca l·
der6n dc la Barca, que en
aquest:l data , a ls seus 21 anys ,
ob tingué ci prim er pre mi com
a poeta e n Ics fes tes dc Sant
Is idre de Madrid, anys més
tard utilitz.és idees dc la sc·
va obra. Am b tot , Calder6n
pogué conèixe r els versos de
Garcia a Ca ta lu nya, ja q ue el
1640. durant la guerra dels
Segadors era a Cata lunya , i
concre tamen t
~l
Cambrils
amb Ics tropes del com te·
duc. D'aques t temps serien
els a lt res versos madrilenys
des d 'on enyora Ca talunya .
1623: El 2 de gener, Garcia
és, de nou, a Vallfogona . A
la primeria de juny cons ta
mala lt , fins a l punt que té
regent. L'inic i cI'un IIhlnual
és prou ex plíci t: _Ma nual
d els Capítols, Tes taments i
Debitori s que p,'enclrà Mn .
Pau Martí pvre. regint la Cura de Vallfogona per lo molt
revere nd Doctor Vi cenç Gar·
cia es tant malalt ell lo lli t ,
co mençan t als 15 de juny d e
1623._
Duran t els mesos de julio l i
agost, hi insc riu encara Garcia a lgunes partides amb mà
tremo losa. D'aques ta època
han de ser e ls seus últims
versos . Des d 'est catara! incògn it / en què sentenciat n
mort_, que reslaren inèdits
fin s al 1840 en què són incla--

Firs t

Folio

de

h::s

Obres de SUAKESI>f'..ARE.

Jeron i FERRER nI! GUI SSelva de Sentè,,cies. Vclazqllcz , pintor
del rei .
SONA,

225

Dades biogràf i ques

Dades històriques

Lileralf/ra i arts

1624: Richel ieu pres ident dc l Co nsell d e
França .

Mo r el P. MARIANA. BAI.-

sos en l 'Edició To rner.
El di a 31 d 'agos t sign a tcsta men t. J mor, a ls seus q uaran ta qu a tre anys, el d ia 2
de dese mb re.

1625-26: VcHeit a ts del s
rosse ll onesos per a
fo rma r Dipu tació pròpia.

HUI:NI\ ,

B .U-ZAC,

E l 8 crn ardo.
Lel/res. Neix

An gcJus S I U~S I US.
1625: Mi q ue l Ferran do
ilI! tA CÀRCER, T r actat
d el s vicis i mals costlll llS de l a present
Iem porada. Martí d 'AJbà ria projec ta la façana de la catedra l de
To rt osa.
Mo r
John
FlLTC I-I ER. Ph. MASS TNGER esciu A New \Vay
10 Pny Oid Debl s.

1627: Prim era es tada d e Felip I V a Ba rce lona, e n la
q ua l els p rimers b iògr afs suposaven l'encontre d e Ga rci a
a mb e l rei, Que se l 'hauria
end ut a Madrid a la Cort.
Però Garc ia fa t res a nys Que
és mort .

Corts ca tala nes d e Fclip J V , inspi rad es per
Oli vares. Ofensiva sorti da preci pitada del
rei. Comença el m ales·
tar Que explo tarà el

Mo r G6NGORA .

1640.
1628: Andreu Bosc, TíI ol s d'Ilollor de Catalunya.

Neix ci quietista M,gucl de Mo linos. En t re
1628-33 J . FORD escriu
n ,e 8rokell fl eart i
T l l is Pi ty Slle's a WIl a-

re.

1629: 19 d 'oc tubre. e l
. Visca la Terra! • .
1630: Francesc Il de
Mo nt cada, gove rnado r
a ls Països Baixos intercedeix prop d 'OJjvares demanan t una cerla aut o nom ia pels belgues . Ca iguda del comerç ame ricà.

1632: Represa de les
Cort s del 1627.

Tt RSO IlE M OLI NA, E l
burlador de Sevilla i
El convidada de piedra.

163 1: Mo r J ohn DO NNB.
Neixen Locke i Spinoza. Neix Vermeer de
Oo1fl.
1633: Neix B RAUNSWE IG.

1635: Espanya guerra
amb Fra nça .
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CALDERclN, La vida es
slIetio.
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1636: Neix KNORR \ UN
ROSENROT 11 . El cD/ufeIllldo por descollfiado,
a tribuït a TIRSO DE
M O I.I ~ \ .

COR~E ll.1.E,

Le

Cid.
1638:

Mo r

Gui ll em

AoER .

1639: Condé atacó.\ d
Rossell ó. Se tge de Salses. L'eixut.
164() : Corpu s de San g
i guerra dels Segadors
( 1640-52) i de Portu ga l.

Neix

R \CI ,ro

Francesc F ONTANELL \ escriu Amor, fermesa i
porfia, intent de renovació del tea tre c.-Halà
en barroc culte. RruAS
ZoRRIU.A, Del rey aba-

io

II¡' tg IIllO.

1641 : Setge dc B;:\I-ce·
lona. Mort de Pau Cia·
ri s. Independència de
Portu gal. Lluís X III
comte d e Barcelona.
1642: Mor Richelieu .

F rancesc
FO''TI\ ~I:LI~.
Panegíric ell la mor t
de Pali Claris.

Mazarini .

CALDERÓN,

Mor

Daniel L.E S.\GE.
El alcalde d e

Zalamea.
1643: Mor Lluís X III.
Minorita t de Lluís XIV
Guerra civil a la Gra n
Bretanya. Roc roy . Cai guda del comte-du c
d'Olivares.
1645 : Congrés de Munste r .
1646; Alça ment de Si cília.
1647: Revolt a de Ma ssa ni ello a Nàpols .
1648 : Pau de Westfàlia .
La • Fronde . a França.
Felip IV reconeix la
independència
d ' Holan da .

J.

ROTROU, Saitll-Cenes t_
eix Le ibniz.

Mor J oan-Guc rau d'AsTRÓS. FONTANELLA. Sonet en la mort de Nise.

1649: Mor Pcire GouOO ULt, poela del llenguadoc. Mor CRASHAW.
1650: Neix e l pintor
J acint Rignu i Ros.
lóS} : Setge de Barcelona per Fe lip IV .
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Dades biogràfiques

Dades històriques

J.itera tura i arts

1652: Rend ició dc Barce lona, salva des les lli ·
bertats de la ter ra.

F ONT¡\I\ LLI...\ r~dac ( a Lo
desellga tl )'. L. Vt u:z or.
GUIIV¡\ RA,
Reillar después de /Ilor;r (ed ic ió
pò<.,luma).

1657: Al iança de M azal'ini i Cromwcll con t ra
Es panya: bata lla d e
Ics Duncs.
1658: Pau dels Piri neus .

Francc~c
FONTANI;I.LA,
\idu i ex iliat a l RosselI ó. professa dominicà.
1659: M OLl t:R r , Les pre-

ci eu ses ridiwles.
/ 66(): I)arl io dcfin il i\'a
a Llh ia: Mu t ilació dc
Ca ta lunya . A An gla terra
res tauració a mb
Carles III.
166/: Ll u ís X IV, l'ci dc
França.

France!)c

F ONTAN1: U.A,

o rdenat sacerdot , escriu 1<:5. Octaves det·oles.

1663: Mor Lluís

1665: M or Felip IV .
Ca rles 11 : Regènc ia de
Marianna
d'Àustria;
Nitha rd.
1668: D. Joan d'Àus tria
arriba a Barcelona.

B ARON.

M outRl , L'at'are.
1670 : R \ CII\I:, B rilll/lII;CllS,

/672: Guer ra rranco-holan desa i inle n 'c odó
es panyola (1672-78),
1673: Guerra de la
Gran Aliança ,
1675: Ca rles 11 rei d 'Espanya.

/678: l'nu de Nimega.

M ol' Nicolau SABOLY.
Mor Thomas ST,\XI.[Y .

/680-S5: M OI- FO NTA ~F.
a Perpinyà.

L ......

1681: Feliu de la Penya ,
Discurso polltico.

1692: Es crea a Bareclona la dunt:h per 3
endega m ent de la in-

dú s tri a.
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1685: eixen J. S . Bach
i Ha ndel.
Mor Gucl'au SEDO eT.

Dades biogràfiques

Dades ',istóriques

Lit eralllra i tiriS
/694: Ne ix VOLTA IRE.
Mor Joh n DWYIJEN . Neix
Jamc,", l'li (I\tSO'.

1700; Any d 'una primera cd ici6 massa discutida de Ics
obres de Vice nç Garcia. La
defe nsa TORRES AMAT, D ic.
E~cr. Cal., p. 272. La rebu tja, pe r fraud ulenta , M . I)F. RI QUER, /-l iSI . UI . Cal., 111 , 625,
4.
1701: Mor Carles 11.
Felip V de Borbó.
Cort s Catalanes.
1703: Pri mera ed ició de Ics
obres
de
Francesc-Vi cenç
Carci¡I. pe r l'Acadèmia dels
Desco nfiats de Barcelona:

m és
IIum erosa ell les poesies và
ries de l'AIIQ/J/ del cel poêtic,
lo Doctor Vicel1ç Garcia, elc.
Aq m::' lo edic ió inclou la biografia escrita pels primers
LA AWM O~ I¡\ L>EL PARNÀS,

biògrafs: «Rec tor dels Ba nys ..
Vives ] . .. Rector de
l'ilallu ga .. [ FI'. Manuel Vega.
monjo de Ripoll] i «Rec to r
de Bellesguard » [Joan de
Cualbes], Que cal Que sigui
utilitzad a amb molta preemlc i6 , ja Que co ntradiu mo ll es
de Ics notfcies hi s tòriques
certes. Cf. TORRES AMAT, Dic.

rJoaquim

Escr. Cat ., 272.

1704: Barcelona es d l.'fensa contra Darm s·
tad l.
1705-/1: Barcelona torna a ésse r Cort reia l
sota el prim er Car·
Ics III , l'Arxiduc d'Àustria.

NOTES
I. Contra el sego n cogno m, Torres, segons la falsa pa rtida de
ba pti sme del 1582 (cf. no ta següent), el canonge Ramon CoRBIlLLA (Un
va ll! ogoni, M ost r~ 1902, p . 3) ja havia fe t a rgument, entre d 'altres,
d'un escut de l Rectol' de Vallfogona que hi h a en Ja capella de
Sanla Bàrbara d'aqu e1l a parroquia: En efecte, hi ha un lleó (Vincenlius), un a garsa (Garc ia) i la ga rsa està sob re una mun tanyeta
feia de penyes que no t e res a veure amb To rres. Actualment són
des truïts els lli bres de Va ll fogo na (1936), però el mateix Corbella
s'havia dedica t a ex treure ( I. c., p. 303) dels llibres de compliment
pasq ua l els noms dels p a r~n ts del recto r qu e fe ien estada a la rectoria.
Els cog nom s de Ics doncs no serveixe n (tics J oana Socials i Marga rida
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V clasc ~ ) pe rquè en aques ta època sempre e ren anomenades pel cognom de l marit, que és la ma teixa raó qu e ens fa inútil s els documents
referen ts a la marc del poeta. Ara bé, entre els parents varons, hi
consta un ta l Pe re Sape ra, passamaner de Tort osa. I aques t cognom
si que lli ga perrectament amb la mu ntanye ta feta de pe nyes que
hi ha so ta la ga rsa de l'escut, j a que el cognom Sapera equival a . Sa
pera ( la pedra)>> : Cf. nCVB, a la veu . Sape ra ». No reso lia tampoc el
prob lema la lec tu ra que féu Eduard Màrquez i Al ier sobre el mateix
doc ume nt del 1582, segons la qual el cognom seria Tordas, d'on SERRA
J V ILARÓ, p. 6, en voldria treure el . U cellciado de Tordesillas» de
1'. Ave ll a neda ».

2. Cf. Un vallfogo ll i, Mos t ra 1902, pp. 2-3; SER RA I VILAR6, 1964,
pp. 5-7, i, so bretot, la datació documentada en E. J UN YENT, Ulla creu
del bisbe RobllS /er i el Rec/or de Vallfogolla: «Ausa., 42 ( 1962) 306-308.
3. Les edicions de les obres de Vicenç Garcia:
Ed. de l'Acadèmia dels Desco nfia ts. Barcelona 17oo? (fraudulenta?),
Ed. de l'Acadèmia dels Desco nfiats. Barcelona 1703. Conté la biografi a dels • rectors dc Banys i Pitalluga ».
Ed. To rne r. Barce lona 1820.
Ed. RUBi Ó I ORS-GAU; Biblioteca Ca ta/alla. Barcelona 1840.
Ed. Roger. Barce lona 1845, reedi ció ampliada de la del 1820.
Ed. Granell. Barcelona 1856.
Ed. Lòpez. Barcelona 1887. Es diu arreglada sobre la del 1700.
Ed. mos tra Co rbella. Vic 1889. Conté la biografi a critica de Mn.
R. Corbell a, Ja més import ant sobre l'autor.
Ed, mos tra Ull vall fogo ,,! [Mn. Corbella]. Tip. Sant Josep. Vic
1902, reedic ió amb la biografia ampliada.
Sob r'c els manuscri ts, cf. J. RUBi Ó, Lit eratu ra Calalana, IV, pp. 557566.
Hi ha una reedició de l'oració fúnebre cn les exèqujes de Felip 111 ,
cf . E. C. GIRBAL, Una obra en prosa del popular poeta Dr. Francesc
V icellç Carcia, Rec/or de Vallfogo lla , Ed . Llach, Girona 1882.
4, Cf, Arxiepiscopologi de Tarragona, Agrupac ió de Bibliòfils de
Tarrago na, Tar rago na 1951, fi , p. 172. Aques t i altres tes timonis reparl ats per S ERRA r VILARÓ, p. 8. Amb tot, ca l fer observar que els
Mont cada d'aq uesta època no vi uen a Vic al castell de Montcada;
s6n una família res ident a Madri d que s 'entes ten a donar-se el titol
de comtes d'Osona, tHol que no té res a vcure amb l'antic títol del
Comtat d'Au sona ina li enablement unit al Comtat de B arcelona i, per
tan t, inali enablement unit als comtes-reis de Barcelona. Sembla, doncs,
qu e pe r aquest can tó no es pot trobar la raó de l'estada de Garcia a
Vi c. Si la influència dels Montcada I.i va donar la prebenda de Vic,
és ta n poss ibl e com la de qual sevol altre ll oc i no té cap document
que l'ava li. També hi ha la possibilitat de l'antic bisbe de Vic, Joan
Bta. de Cardona !lue passa a la Seu de Tortosa el 1587.
5. Cf. E. J UNYENT, I. c" p, 308. Per totes les dades sobre el bisbe
Robus ter, cf. Episcopologio de Vic, III [de LluJs B. d e Nadal] , Impr,
Anglada, Vic 1904.
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Invitació a la lectura
Una bona lectura de ls ve rsos del Recto r de Vall fogona ha d'iniciar-sc pels sonets. Sap construir-Ios amb gràcia i facilitat i amb
el lo d'artifici que s'escau. D'ent rada, es pOl llegir aquest, deliciós ,
en què Ma rtí de Riquer troba «un dels més a lts gra us d'elegància
a tesos per la musa de Vi cenç Ga rc ia»,' e l títo l del qua l ja predis·
posa per a l'ar tificiosa situació poèti ca:

A UNA H ERMOSA DAMA DE CABELL NEGRE,
QUE SE PENTI NAVA EN UN TERRAT, AMB
UNA PI NTA DE MARFIL

Amb una pin ta de marfil polia
sos cabells de finíssima a tzabeja,
a qui los d'or més fi tencn enveja,

e n un te rrat la bella F lora un dia.
Enlre e lls la pura neu se descobria
del coll , que amb son contrari més campeja;
i com la mà com lo marfil b lanqueja,
pinta i m à d'una peça pareixia.

Jo de lluny tan a tònit contemplava
lo dolç combat que a mb extremada gràcia
aques los dos contraris mantenien,
que-t cor enam ora t se n'alterava ,

i, teme rós de a lguna gra n desgràcia,
de prendre'ls tregües ganes me veni en.

Dc sone ts d'una qualitat a.ixí. ja vold ríem que Ics muses catalanes del XV II n'haguess in produït unes quantes dotzenes, encara
que, en lloc de treves, haguéssim de dona r-los «tregües» .
I.

Cf.

M . DB R10UER,

llist. de la Literatura Catalana, Ed. Ariel, Ili,

Barcelona 1964, 624-648.
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En un altre so ne l, ple de naturnlitat, ll euge rament cuJte, apa
rentment madrigalesc, e l tarannà de l'autor rellisca enginyosament -Riquer ens en fa adonar- eap a la procacilat, pel mitjà
d'introd ui r una sola paraula, amb la qual varia lOta la situació de
la minyona agrac iada: c i ga lanL la veié «[enilizant » els camps de
Barcelona i, amb això, sabem que hi reia tota altra cosa que passejar.hi. A partir d 'ací s'estableix lo t un joc de bi semes pel qual cada
mot tindrà un altre abast, entre l'insinuat llord i el pre tès procaç:

A LA H E RMOS URA D'UNA DONZELLA NOMENADA MADRONA ,
PASSEJA NT·SE PE LS CAM PS DE BARCELONA,
PRESENT SON GALANT

Pe r eixos ulls te jur, gentil Madrona,
que no veig amb Jas ulls cosa que sia,
des de que arnal" volgué que e t ves un dia
fert ¡lisar los camps de Barcelona.
Estaves tan bonica, que Pomona
per los camins floretes aspergia,
solemnisant la molta gallardia
que·1 cel vo lgué cifrar en ta persona.
1 fin s les seq ues plantes rebrotaven

i, alegres de mirar coses tan belles,

les de tos pcus conten tes adoraven.
Jo fe l un pom d'amor es lava entre elles
mirant que les que més m'enamoraven,
e ren de ton bell cos les meravelles.
Endemés de la relliscada cap a la vessant astuta, hi ha la que
va en direcció a l llenguatge punyent, ofensiu, prou eficaç. Llegiu aq uest sonet a una monja que, no sabem per quines raons,
devia empipar-lo fort, ja que no reacciona amb humor, sinó amb
ira, i aprofitant-se que la pobra dona cra ratada de la picota, 11 diu
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«fo rmat ge ull a L», «corcada », «enre ixat trepana L», (( bresca sens me1-

que, a la idea cie la bresca foradada amb e ls a lvèols buits, hi afegeix la manca de dolcesa, «negra buru llada» ( = gran ellada?), per

acabar amb l'afortunada imatge de menyspreu de sentir-se <corb .
ell mateix, en pess iga r-la, «carn morta »:

A UNA MONJA GRA VADA DE VEROLA

Bon via tge us dó Déu, mossa co rcada,

bresca sens mel, trepada celosia,
fo rmaLge ulla t, cru el fi sonom ia ,

amb més puntes i grops que té l'a rada.
D 'a lguna [ossa us han desenterrada
per no so frir los mor ts tal companyia,
quan eixa mala cara sc us podria
i es ta va j a de cucs mig ro segada.
Però, si sou dc vermes escapada,
perquè siau menjar de les cucales,
que dc Illa I en pitj or la sorL vos porta,
ma nt inga-us Déu la negra burullada,
i adéu-siau, que·m par que m nai.xen ales
j·m torn o co rb després que pic carn morta.

El més freqlicnt, però, és que per temperament, a l Rector dc
Vall fogo na, li agrad i accentuar contrastos i treure la llengua. Així,
ci volum de la seva obra poè ti ca s'obre precisam ent amb un

sonet que té la fina lita t de preparar e l lecto r perquè s'ho esperi
tot :
AL CR/T IC LECTOR
Ara baixis la vista envers la immunda

gruta de l'univers, a lberg de pena,
on jamés s'ha avingut la llum serena

amb les tenebres de la nit profunda;
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ara en lo cel, que de claror abunda,
miris dels signes la daurada vena,
i en la gran bola d'alimàries plena
les pollegueres ferm is, on se funda;
~ra

te'n vagis a la terra freda
a qu i lo sol amb raigs escassos mira,
o a la que l'equinocci més abrasa.
entris en mar tempestuosa o queda,
en terra estiguis sossegat o amb ira,
sempre, pia lector. seràs un ase.

No pas sempre Vicenç Garcia, 1'.Atlant del cel poètic., com el
celebraven els catalans del segle XVIl!, manté el to sostingut. Vegem
per exemple aquest sonet que acabarà amb el tema a penes insinuat del . carpe diem . per girar-lo en una direcció original.
Ateny una primera terceta fabu losa, amb un màxim de galania
cortesana; però el conjunt s'arrossega i decau sota el farci ment de
lots cls cl ixés lòpics del barroc castellà:

ELOG IA UN GALANT LA H ERMOSURA DE SA DAMA

Sou, oh N ise, la summa de bellesa,
on totes juntes contemplar se poden
les mostres del vestit que a Flora broden
seda i agulla de Naturalesa.
Clavell la boca i o lor de camuesa [ = poma camosina],
los ull s als ull s de lliris s'acomoden;
tot lo demés amb dolces bandes roden
les roscs i jasmins amb sa puresa.
Puig, què d iré de la bellesa rara
del jardí d'aqueix pit , que sempre hi neva,
i sempre està cobe rt de meravelles?
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No com los altres, que la sort avara
dintre d'un dia la bellesa e ls lleva:
que divines i e tern es són aquell es.
Tan bé com el sonet, si no més, Garcia treballa la dècima; naturalment, la dècima espinela, a Ja cas tellana. Vegeu aquesta, «la
millor poesia de tota l'època de la Decadència _: 2

A UNA DAMA QUE, PATINT UNA GRAN SET,
LI DONÀ SON GA LANT UN GERRO D 'AIGUA

De la caritat vinguí
a consegui r la finor,
puig que he a pagat lo ardor
a la que me'l causa a mi.
Quan amb son preciós robí
l'aigua ditxosa tocà
amb visiumbres la iflustrà
de resplendor carmesina
fent amb sa boca divina
lo miracle de Cannà.
Subratllarem la setena de les . Dècimes d'un galant a les llàgrimes d'una dama que, perquè no la ves plorar, se cobrí la cara
amb un mocador»:
Cada ll àg rima un volcà
ocult porta i encobert;
mai tan estrany desconcert
sola una causa formà;
però tan cobert està,
les flames tan retirades,
que les go tes agraciades
líquides perles pareixen,
amb qui en valor competeixen
les de la boca, gelades.
2. M

OR

RIOURR, I. e., 629.
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•

M és significa tives encara del tarannà de l'autor, barreja de ga-

lan ia, facècia, procacitat i cultura clerical, són Ics dècimes cA
una dama de la qual, sols amb la fama de sa hcrmosura, estava

enamorat un galant, i vent-la lo dia de Sant Pere, parlant amb
ella advertí que se tragué dcls pits uns Salms Penitencials., les
quals fineixen amb aques tes dues . saboroses:

Ni en lo jardí regalal
d'aqueix pit trobà remei,
perqu è en sa defensa un rei
per guarda hi està posat.
Solen a un jardí encantat
guardar-lo fers animals;

però cls fruits celestials
que enclou. senyora, aquest pit ,
los guarda lo rei David

amb los Salms Penitencials_
Quan d'aqueixos pous de neu
viu, senyora, que·ls traguéreu,

tan bella me pareguéreu

com aq uella per qui-Is féu;
i amb cego ardor com lo seu

-segons són les penes miesi amb flames cruels i impies
lo amor rodejat me té,
que un món abrasar podré,
no dic matar un Uries.
L'expressió «les penes mies» ens porta de la mà a un curiós

poema que planteja una altra mena de problemes:

A UNES ALEGRIES MOMENTANEES

No és menester que digau,
de qui sou, mes alegries.
que bé es coneix que sou mies

amb lo poc temps que durau_
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Ditxcs , glòries i alegri es,
per què us queixau de ma sort,
si vosalt res me haveu mort
en lo mill or de mos dies ?
En fi , sou ventures mies
que entre desditxes penau;
la causa reverenciau ,
per qui viv iu i moriu:
solament lo que sen tiu
no és me nester que digau.

Saber sofrir és cordura,
quan amor no dóna lloc
a quc's mitigue lo foc
o a que ajude la ventura:
cmperò lo amor procura
quan pot, a mb majors porfies,
agolar ventures mies;
lan t, que vista ma fatiga,
no hi ha algú que no diga
de qui sou mes alegries.
La ventura que no aIcança

lo fi de sa possessió,
no és ventura, ni és raó,
si nó engany de l'esperança,
efectes d 'esta mudança
han de ser mes alegries;
sofriu en sobiranies
i en tre penes desiguals,
viviu i moriu lleials,
que bé es coneix que sou mies .
I!.s ma ditxa tan escassa,
que sols ha sabut sentir

lo que és viure j morir:
efec tes del mar que passa .
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A l'amor que penes traça
deveu lo que procurau,

ventures que atorrncntau;
i encara que sóu desditxes,
solament pareixeu ditxes
amb lo poc temps q ue durau . (Ed. 1902, pp. 51-52 )
Ja Joaquim Rubió i Ors s'hav ia adonat que la quarte ta que inicia
dóna e ls versos finals a aquestes dècimes ha estat represa, traduïda al cas te ll à, en ,'escena cinquena de la segona «j ornada » de la
comèdia tràgi ca Amar desfJu és de la 11luert e de Calderón de la
Ba rca. T a més, cal [er notar, que no [a part de l'obra, sinó que
hi consta com un fragment musical per a ésser can tat, que clou
la di ta escena:

No es m enester que digdis
cuyas sóis, mis alegrlas,
que bien se ve que sóis mÍas
en lo poco que durdis.3

s presa de Garcia? Garcia l'ha presa de Calderón? ¿Tots dos
han pouat d'una font comuna? Qui ho sap. Però això ens introdueix en ci tema de les observades con vergències en tre els dos
personatges :

Del poema en dèci mes «Desengany del món», datable, com hem
indicat e n la cronologia, deu anys després d 'ordenat, o sigui, de
161 5-1616, podem extreure les estrofes inicials, la primera de les
quals presenta la fastuositat d'una arquitectura barroca fantasmagòrica evanescent - la imatge del que Calde rón en dirà cap
al 1636. La vida es sueli o-, per retornar a la real i tat on clot se'm
rep resenta ja / en sa natural figura»:

3. Ct. B.A.E., X l! , 689. Ct. J. RUBI Ó I
III, 336_
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ORS, Lo

Gaiter de Llobregat,

l a dc la casa encan tada ,
o n, preses amb tirania,
e ren de l'ànima mia
cada pO lència una fada;
per la regió fra nca i pura,
l'aparent arquitectura
sc resolgué i d issipà ;
lot se'm representa ja
en sa natural [¡gura.
Mercè rara i s ingu lar
d'aq uella graciosa vena,
que un s ànimos e ncade na
i a lt res ne sap deslligar;
Musa, bé e t pots arriscar,
puig de son copiós tresor
le influeix sobre el cor,
Filisart, sa gràcia estranya:
prèn amb ta flauta de canya
lo pun t de son plectre d 'or .
Comparcu la primc ra es trofa ni que sigui només amb aquests
quatre versos dc La v;da es sueño :
Ot ra vez queréis que vea
en tre so m bras y bosquejos
l a m aj es/ ad y la pompa

6

cic.

desvanecida del vien to? (Jornada tercera)

o recordeu toles les queixes del Segismun do «encadenada» .
Ma rLÍ de Riq uer hi veu «unes dècimes que podrien semblar
influenc ia des per Calderón de la Bar ca, i en aquest cas caldria
s itua r·les en els darrers m oments de la vida del Rector de VaU·
fogo na •. ' De fe t , e l pe rsona tge és tan important , que e l més nor·

4. M.

DE

R IQUE R, 1. e., 636.
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Illa I seria inclinar-sc a favor de la infl uència de Calder6n sobre
Ga rc ia ; però a mesura que un hom controla la cronologia, es
va o brint pas la convicció que sigui al revés, que es tiguem davant
una influè nc ia dc la Decadència ca ta la na sobrc el Segle d'Or castellà.
En dec te, Calderón neix c i 17 de ge ner dc 1600. El 1614 estudia a Al ca là. Del 1615 a l 1620 segue ix estudis eclesiàstics de
cànon s i dret a Sa la manca . El 1620 abandona la carrera eclesiàst ica i torna a Madrid . Entre el 1620 i el 1622 li haurien premiat la prime ra poesia a les festes de Sant Isidre, de Madrid.
La seva primera obra de teatre coneguda és Amor, 110110r y pode,.
que data del 1623, any de la mart de Garcia, que ha estat tot
l'any ma la lt a Vallfogona. Però és que La vida es suelïo la composà e l 1636.' Imaginem una a lt ra hipò tesi de treball: El Rector
de Va ll fogo na és a Madrid des de l març fin s a la darreria de
l'any 1922 i hi és probablement hos te d'honor de l marquès d'Aylona, Francesc II de Montcada, un de ls persona tges for ts de la
Cort d c Felip IV. Per què Ca lde l-ón , un poeta de vint-i-un anys,
que acaba de deLxar e ls estudis eclesiàstics i que està disposat a
tirar-sc a les lle tres amb to ta l'ànima , no podia quedar enlluernat pe l poe ta eclesiàstic ca lalà que, lo t i escriure en la llengua
de l Regne d'Aragó, obté ta ls distincions?
Fem un pas més . La te rcera estrofa del «Desengany del món . ,
la que segueix immediatament Ics que hem transcrit, diu així:

Ves-te a sa sombra cobrint,
Talia desarrapada,
i així aniràs tal vagada
belles coscs descobrint:

5. CI. J. L.

Al. OORG,

Hist . de la Literatura Española, H. Ed. Gredos.

Madrid 1970,' 661. Cert que hi ha la frase de

MmmNDBZ V' PBuYO,

«nacido

en /600, era ya aplaudida en 1620 a par de Lope y Montalban.: Estudios
y discursos de c rit ica Jzis fórica y literaria, Ed. Nacional, III , Santander
1941 , 92. Però a l'hora de con trolar aquesta afirmació, sembla que no
hi hagi res més que el premi d'un poema a les festes de Sant Isidre
de Madrid, que cal datar en el 1622, cI qual hauria estat elogiat per
Lope de Vega. Ibid. 320.
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i te anirà succe int
com als que-l rostoll segueixen
i en riques gavell es feixen

lo que ja estava oblidat;
que el pobre resta medrat
amb lo que los altres deixen.
En aques ta dècima, Serra i Vilaró,6 hi troba, i crec que amb
molt d 'encert. el punt de partida del conegudíssim poema «jocós»
de Calderón: . Cuel1tal1 de llit sabio que un dfa / lan pob re

y mísero estaba, / que sólo se suslentaba / d e las hierbas que
cog ia . / ¿ fl abrti 011'0 -se decía- / mds pobre y triste que yo?
/ Y euando el ros t ro vol vid. / !la/ló /a res pues ta vien do / que
Olro sa bio iba cog iendo / las /¡ ierbas que él arroj6 .• Em sembla
que n'hi ha prou i de sobres com per a deixar la qües tió posada
j , de moment , ja n'hi ha prou.

El «Desengany del món _ és no table encara des d'altres punt s
de vista. Conté una sèri e de referències a coses i situacions so-

cials clel seu temps: Així lamenta que els nobles que abans eslaven a punt de servir l'Evangeli , avui en dia s'esgotin a ser
«nyerros o cadell s»:
Quan l'Evangeli cantaven
en la I glesia an ligament,
los nobles encontinent
l'espasa desenvainaven
i, amb açò, significaven
que teni en aparell

de morir peleant per ell:
mes ja aquella gallardia
lata se'n va avui en dia
en ser nyerro o ser cadell.
D'aquest tractament , Pierre Vilar en conclou la manca de

contingut clels dos bàndols,7 Garcia, monàrquic recalcitrant, que
6. J . SERRA I VILAR6, I. C., 34.
7. Pierre VU.AR, Catalunya dins ¡'Espanya moderna, lI, Ed. 62. Bar-

celona 1964, 354.
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s'ha passat la vida enasprant-sc en la noblesa, es demostra beD
desagradós envers la democratització del Consell de Cent:

ran sos usatges antics
Barcelona un temps guardà
que amb cossos sants los comprà
amb alguns dels sants més rics;
i en aquests segles inics
han passat als cartroners
i a mans de vils saboners,
i amb noves constitucions,
són los bandol ers barons
i los barons , bandolers.
lx en lo Conec)) de Cen I
per lo govern popular
lo qui no sap governar
la mestressa i l'aprenent
i arn b lo purpúreo ornamen t
de Pare de la Ciutat
lo qui sa casa ha acabat
i a sos fills deL"a patir;
però per força han d'eixir
així com los hi han posat.
De tota manera aquesta . democratització» no va més enllà de

l'aburgesament de l'època dels . draps contra blat» i dels .int...
ressos agrupats entorn al Consell, de ciutadans rendjstes i mercaders interessats en el sis tema d'avituallament de la ciutat» que
susciten les pàgines de Gilabert del 161 6 que Pierre Vilar' resu
meix així: «Si aquests beneficis no existien, hom es disputaria
menys vivament els càrrecs municipals.»
El mateix Vilar ens dóna entre el 1615 i el 1616 el clima de
tensió entre els polítics castellans i els catalans, car entre aques-

8.
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Pierre

VILAR, I.

c., 326; 334.

les dales . Ia co rrespondència de fra Franeh i de J. F. Rosell ,
sota dos virregnats, l'un negligent i l'altre brutal, d'un Almazan
i d'un Alburquerq ue, permeten de copsar la psicologia del con·
flicte latent ». Entre els eterns confli ctes de la dècada enlre el
Consell Reial i la Diputació, cal situar, precisament el 1616, el fet
del batlle de Perpinyà cridat a Barcelona, empresonat i amonestat pel virrei pel delicte de reprimir tot abús dels soldats, que

davant la protesta dels poders calalans ha d'alliberar-Jo.' Ho
recull Vicenç Garcia i, amb la doble lucidesa de considerar-se
profe ta com a poeta, ga irebé anuncia no sols la guerra dels
Segadors, sinó rin s i tot la guerra de Successió:
Amb sa ganda lla daurada
que és de reis lo apretador,
i la saia que amb primor
és de un diluvi tallada,
la Diputació entonada
ix, però amb raó amb recel ;

no permeti lo just cel,
que I i mudi una conquista
en toques de viuda trista
lo blanc i purpúreo vel.
Estos zelosos temors
assa bari r-Ios convé
puig l'antigüetat digué
profetes als trobadors,
ja m'apar òic los tambors
i que per nostra campanya
Ics banderes re[ilals d 'Espanya
armades esquadres guien,
i pià cia a Déu que no sien
les d 'alguna nació est ranya.
Hi ha ulla gesta històrica d'un català que hauria passat des-

9. Picrrc VJLAIt, J. c., 358. Cf. F. SOLDEVILA, Hist. de Catalunya, Ed.
AJpba, Barcelona 1963, 974-975.
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apercebuda a les lletres catalanes. Es troba en l'. Oració panegirica a D. Felip de Berga », peça adu ladora, en la qual importa
can la r lOts e ls e logis de la dinastia dels Berga o Vergós. En efecte, heroi ca fou la gesta de Pere de Vergós, eclesiàs tic de Tarragona , el qual e l 25 de maig de 1570 fixà a la parla de la catedral
de Londres la butlla «Regnans in exce lsis », per la qual el papa
Pius V excomun icava Isabe l d'Anglaterra i alliberava e ls súbdits
de l'obediència. i després d'alçar-ne ac la notarial , reeixí a embarcar- ca p a Flandes, mentre a Anglaterra el noble ca tòlic John
Fellon pagava amb la mort i declarava en el turment ésser
l'autor de la gesta. IO No sé si els ca talan s podem sentir-nos-en

ga ire orgullosos, pe rò (ou un cata là qui p lantà l'última de les
excomunions històriques, amb la qual un papa intentés destronar
ull monarca infi de l a la fe catòlica. Almenys Vi cenç Garcia ho can·
la molt co foi i en el metre de la «cançó a la italiana »:

Con tra la 19lésia sa nt a
la reina d'lnglaterra
estava amb gran perfídia rcbelada ;
i quan tothom s'espanta
d'entrar dins de sa terra
i.1 publi car que està excomunicada,
cosa tan senyalada!,
sols un Berga l'emprèn , i a l mig del dia
dintre de Londres, quan més gent hi havia,
del gran temple a la porta
fixa les lletres que de Roma port a.
Això d'«al mig del dia » «quan més gent hi havia » deu ser una
hipèrbole poètica, car semb la que les butlles aparegueren a la
matinada clavades al seu ll oc corresponen t; cosa, d'altra banda, naturalíssima i molt entenedora. Per alguna cosa els catalans, ni que
es diguin Pere de Vergós, solcn tenir seny.
D'aquesta mateixa «Oració panegírica», treurcm unes mostres de

to. Cf. J .
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REGLÀ, Felip 11 i Catallmya,

Barcelona 1956, 188.

{( q uint i llas », en un fragment d'elogi a la ciuta t de Berga, e n el qual

re trobare m la ga la nia, aq ues ta vo lta graciosíssi ma, de Garcia:

Be rga, vi la celebrada,
de frescs jardi ns embellida,
de fo nts pe re nnes regada,
d'un fa mós te mpl e e nr iquida,
d'un gran cas tell coronada.
Amb lla rga i pròdi ga mà
a Lu ralesa escampà
allí mil coses precioses,
de què en ciuta ts populoses
curta i escassa es most rà.
Lo que feu la fl a ma im pia
en lo Pir ineu cremat,
qua n son calo l" dirritia
el me tall més acendrat,
e n Be rga es veu cada dia:
Que si de plata els miners
corr ien torren ts sencers;
en Berga, qu i se n'aca ta,
veurà m inyones de pla ta
que con en per los carrerS.
Fins ací, hem llegit e l Vicenç Garcia poeta. Pot teni r la llengua desfe ta de la decadènc ia , enlle tgida encara per cent castellanismes cultes apresos directament de les lectures cas te llanes:
jasmins, a ljòfars, porfies, he rmosures, cordures, peleant, i àdhuc
una (d la nesa ca ta lana» desgraciadíss ima. 1i Pot estrafer a la cas·
tell ana la diftongació de s íl-labes en cata là dobles o te rgiversar
pe r calcs l'accentuació de ls temps de certs verbs . Però és un
poe ta q ue té la seva qua lita t. To t el que hem llegit fins ací no
hau ri a dona l mai e l {( vall fogonis me» .

11. D'aq uest sone t, cI qual ha estat pres seriosament per Rafael
Tas is, Antologia de la poesia catala na de Ramon Llull a V erdague r, Ed.
Selecta. Barcelona 1949, 131, en dóna un bon judici M. DE R IOUER, 1. C.,

633-634.
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Car no podem escamotejar el personatge, cal donar ara també dos aspectes més negatius : L'un seria l'acudit versificat; l'alIre, els versos bruts i descordats. Un exemple del primer, el pOl
donar el següent :
E PITAFI
A LA SE PULTURA D'UN GRAN BEVEDOR
QUE MORI DE GOTA
H ic ¡acel lo que cregué
ésser preservat de gota,
puig d'aigua sols una gOla,
s i no ardenl , mai la begué.
Gota l'agot à i tragué
d'esta vall de plors i cril s.
l per segles infinits
estarà sencer son cos,
que cuc 00 hi ha que hi dóo mos,
perquè el guarden els mosquits.

Un exemp le del segon aspecte, que, per desgràcia, cons titueix
el nucli m és evident de la coneixença popular del Rector de Vallfogona, ens ci forniran uns fragm en ts que, d'cntre tots els ver-

sos excrementicis, tencn almenys la virtut del lO concís i lapidari i la gràcia de l'efec te de ridícul que ci mot «retronant » pro..

jecta sobre e l «fragor » de les batalles:
A UNA LATRINA , QUE FEU LO RECTOR
EN LO HORT DE LA SUA RECTORIA
La monarquja regin t
Felip terç, que la millora,
se feu esta cagadora,
esseo t Papa Paulo quiot.

En sa traça artificiosa
no pose 10 maliciós
la llengua amb zel envejós,
perquè la traurà merdosa.
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Si per obres sobiranes
són tinguts los mausoleus,

co lossos i colosseus.
me mòria de coses vanes,
Ací mil culs retronant
faran memòria perfeta
de l'assalt de La Goleta
i victÒria de Llepant.
Fed! Bartomeu Monrcal,

un Cid en arquitectura,
de qui la roca més dura
tem lo marte ll i parpal.
Amb aq uests versos hem baixat l'últim graó i ja SOm en aquell
fenomen tan Iri st, que [OLI cI «vallfogonisme . , del qual encara
hau" à d'esser arrencat c i Verdaguer seminarista.

* *
Caldria encara parlar dels Romanços de tema mitològic de
Vicenç Garcia: e ls d'ApoHo i Dafne, de Júpiter i Dànae, de
Vulcà, Venus j Mart i e l més reeixit de Júpiter i Europa, tots ells
en el to burlesc envers la mitologia, segons la moda de l'època
i dintre el con"cnt literari del barroc espanyol.
Ca l, però, abreujar. I més val cloure -intencionadament ho
he deixat pel fina l- amb la poesia religiosa del Rec tor de Vallfogona. Bastarà un exemple: Els versos que escriu al llit, malalt
de mort i pre parant-s'hi. Són versos sincers i. fins on és possi.
ble en l'època, molt sobris i la retòrica barroca que contenen és
d'aq uell a mena que va defin ir tan bé Antonio Machado, en djr:
El peMsamiento barroca

pima vint/as de fuego,
hinclta y complica el decoro.
Sin embargo ...
Oh, sin embargo,
247

!tay siempre Ull ascua de veras
en su incendio de tealro. 1 2
El poema és lla rg, i és mo lt possi ble que el lecto r edu ca t e n
a mbients r eligiosos tin gui la impressió de trobar-hj poca cosa
de nou . Però aq ues ta és la g ràcia : e l lecto r ha es ta t edu cat e n
e l ca to licisme postt ride ntí : de l s. xx; en canvi, Vicenç Garcia és
un ho m e nascut a l ca p de setze o d isse t a nys de clos aqu ell
Conc ili (1545-1563) i a u na c10 lzena d'a nys només desp rés de la
publicació de l Catec isme Ro m à de sant Pius V ( 1566). I Vicenç
Ga rcia de most ra te nir mol t ben in te ri o ritza da la doctrin a i, des
d 'aqu es t punt de vis ta, els ve rsos, a mb e ls qu a ls e l Rec tor de
Va llfogo na es prepa ra a ben mo r ir , só n un docum ent pas toral
importa nt. És més, semb la q ue hag i recollit de l'espiritualitat
tridentina, els aspectes m és essencia ls i més sobri s : T é un a
consciènc ia in subo rn able de la g ra tuïta t de la salvació i de la
fo na m entació d 'aq ues ta en la pura bon i/ as Dei, a prop gairebé
de l nucl i m és pos it iu de la doctrina de la Reforma. Té un a au ste ra i vigo rosa pie ta t sacra m enta l, fo na m entada e n l'<<ex opere
ope r a/o» de ls sagram ents. Una clara percepció de les . iHus tracions» o «g ràcies actua ls» a mb les q ua ls Déu l'ha a favo ri t. Una
dolorosa experiència de «pecador» sa lva t per la misericòr d ia de
Déu m an ires ta da i o perada en la creu de l Redemp tor. I , j us t
sense abarrocar-ho gens , s 'ac ull a la inter cessió de Ma ri a, dels
sants pa trons i de l'Ànge l de la Guarda. Tan no table o m és és
la imp regnac ió tota l d' Esc riptura qu e res piren els se us ver sos,
de ta l ma ne ra qu e hi ha mo m ent s qu e sembla que segueixi l'esq uem a d 'u n can t de lloança , del tipus del Cant dels Tres Joves
a l fo rn de Babilò nia , per invita r a la lloança teocèntrica, o po tser
m ill or encara, cristocèntrica. El conj unt de l sentiment és cohe.
ren t , sincer i ple de cred ibilita t , i e l fe t d 'have r-lo segu it en els
a ltres as pectes de la seva per so na lita t , fa més punyent el seu to
de pened iment i la confiança a mb la qua l s'aba ndo na a la miseri còrdi a di vina, en l'amor de la qu a l creu cegament, mentre q ue
d ubta de la seva ca paci ta t, s i bé no de la seva vo luntat, d 'estima r o, pe r dir-ho a la seva m a nera, de «tirar fletxes d'am or» .
12. Ct. Manuel
M,drid 1967, 9\3.
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M ACHAOO,

Obras completas, Ed. Plenitud,

VL Tl M CANT DE ¿'AUTOR EN LA SUA AGONI A "

Dcsclc cs t calafal incògnit
en què, condemnat a mon ,
de la inexora ble Pa rca
es pero ci terri b le co lp;

Ocs d'aci, Senyor, in tento
tira r-vos flet xes d 'a mo r,
s i bé Ja mà poc ver sad a
tem no en cert ar-vos e l cor.
No cm raca, Senyor, la vida,
pe rqu è l'es pero mill or:
On és pt! r es ti m ul ar-me
Ja me m ò r ia de la m ort?
Oh si im it an t los sants màrt irs,
fus ara jo ta n di t xós
qu e dés a un tirà la v ida
pe r exalta r vost re Nom!
Ni la joven tu t flor ida
q ue gosu, t am poc no em do l ;

no obs tant q ue és rIo r que s'esfu ll a
apenes ix de l botó.
No cm dole n Ics co nvenièn cies,
ni los cà r recs, n i els ho no r s,
q ue a l fi d'a questa co m è dia
ja se' n des p ull a to tho m . I I

No cm do l l'a plauso. les glòr ies,
la po m pa n i l'es p lendo r ;

pe rquè e n fum es ta vil fl a m a
últ ima m en t se resol.
1 q ua nt s dc leitcs i gus tos
m e d ó na a ga udir lo m ó n
m a. vo lunt a t los desprècia
i·ls l''e nún cia de bo n co r .
So ls sen to les vils o fenses
q ue he co m ès contra de Vós,
a tropell a nt ma a. rrogà ncia

13.

En noIes ¡li

m~ll'gc

consells, p receptes i vo ts,
desdenya n t vostra he rmosura ,
idò la t ra sacerdo t ,
havent incensat les ares
p r ofanes d el torpe amor :
I havent des p rec ia t l'c tern a
mina dc vostres tresors,
per atreso rar riq ueses
q u e passe n, i valen poc.
Havem passa t a l'esfera
de ma ba ixesa major,
renL torres d e Bab ilò ni a
ma su perba presumpció.
I en lot gènere de vic is
pe rd u t vost r e sa nt tem o r,
abus.ml de la c lemència,
li vos I res veus fe n t·m e so rd;
Sl' ns fer cas dc la eficàcia
d'aque ll s amorosos tocs 1:\
qu e e n Ics portes del CQ n sen SQ
d ilv::llI a mo n inte rio r.
Sento lo ingrat del desp reci
de ta nt es iHustracio ns
qu e en l'esca d e mon a fecte
no han pogut encendre fOC . 18
Sento c i temps q ue m a lgastava
i a ra ha acabat no sé com ,
q ue, co m lo d espreciava,
ha co rregut més ve loç.
I a r a al fi de m a jornada
gira nt la vis ta a m o n dol,
miro cu r ta la di s tà ncia
des del sepu lc re a l bresso l.
Per a quan , ll àgrimes mi es,
agua r da u )'efu ss ió !

assenya lo els punts principa ls d e conve r·

gència amb els ca pítols i cànons del Concili Tri denti citats pels números
d e refe rè ncia de l DenZ;nge r.
14. Obse r veu el tem a d'El gra,., teatro del m undo!
15. Cf . Dz. 797.
16. Cf . Dz. 814.
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Oh ! Si a vis ta de mes cul pes,

fos ara tal ma tristor,
que abans que la malaltia
m'aca bàs l a contrició!
Açò sen to i açò ploro,
açò me pesa i me dol.
Diga-ho per mi lo llanta
que és lo ll enguatge de l co r!
J si Vós inexorable
no escoltau estos clamors,
jo es ti c perdut per a sempre
se ns tenir apdlació, l7
Mes no serà, perquè encara
que vostra vara no es torç,
es perar contra esperança
fé u a un Abra ham ditxós; 18
no serà, que la fe santa
que és sobre nostra raó,
gu iarà aquest pobre cego
en est barranc perillós;
no se rà, que m'ha d'encendre
de la caritat l'ardor
fent-me mo rir co m a fènix
tot abrasat en amor.
No fa parla r a ma Jlcngua
d 'aq ues t incendi el temor,
que, com és pura la flama,
s'alimenta d'esplendors.
[ s i a l'infern per mes culpes
ma llançàs vostre rigor,I O
fins allí Us alabaria,
si em qu edàs lliure l'a mor,20
T si, per gran impossible,:! 1

Vós fósscu rea, jo actor,
no sols Vos perdonaria,
sí que Us fari a glo riós.
En vostra bondat me fundo 22
que és de tan gran condició,
qu e dissirnuJa l'ofensa
sens suspendre sos favors ;
lambé en los mèrits de Cristo 23
i en aq uell pit generós
qu e ll ançà, obert d'una llança,
lo preu de ma redempció.
Espero cn lo patrocini 24
de Mari a, que en mi pot
desempenyar bé lo títol
de Mare de pecadors.
Invoco els SanIs de la glòria
i especialment els patrons,
que em sien contra el dimoni
va lerosos defensors.
Faig a 1'lIngel de la Guarda
co mandant d'esta fu nció,
perquè a so n valor sc dega
de la victòria l'honor .
La vosLra Creu sacrossanta
prenc en la mà pt.!r estoc,
per mori r en la batal1a
com a solda t valerós.
[ cn cas de cons uetud mala 2!l
o l'enemic ca utelós
m'arm às algun a emboscada
dins de la imagi nació,
at ropellant ma paciència
agobia da de dolors,

17. Cf. Dz. 793, 824.
18. Cf. Rm 4, 18; cf . Dz. 801.
19. Cf. Dz. 823 i 824.

20. Coincidència amb el famós sonet anònim «No me mueve, mi
Dios, para quererte • .
21. Enca ra va més enllà i això ho fa perill ós de retòrica.
22.
23.
24.
25.
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Cf. Dz.
C(. Dz.
Cf. Dz.
C(. Dz.

794, 799-800.
799-800.
984-988.
907, 806
826.

to rn ant a eri gir l'es tà tu a
qu e tin c reduïd a a pols,
Protes to, Senyo r, protesto,
des d'ura per a llavors,
que no desitjo ni a prècio
objecte fora de Vós.
Revoco, retrac to, anuHo
qua lsevol altra afecc ió
d'un ma l inform at afecte,
d'una to rbada raó.
So ls a Vós a mo! Est propòsit
vull conse rva r animós 26
fin s que lo aliento s'a parti
d 'aques t mise rabl e cos;:!?
Que, segons los ma ls a preten,
ja no podrà tarda r molt
a torn a r lo que la terra
li va pres ta r en pensió.
Mi ro lo fo rt de la febre
per lo efec te del temblor;
considero e n les contínues
intercadè ncies del pols
JaJ ruïna que a me naça
aq ues t edifici to rt :
que a la pos ta mort me miro
en es ta suau suo r,
en aqu es ta angos ta angús tia,
en es tos dol ents dolors;
en Ja fl aquesa d els membres
i ocurrència de fredor,
la intu mescència del pit,28
lo amo tin a t dels hum ors;
en lo dèb il de l'oïda,
lo m aci lent del color,
lo rocitan t de la veu

i e n lus dd iquis de l co r;

la torbac ió del ca p,
la insul se tat del sa bor,
lo ardcntÍssim de la se t
i en los brincos del senglol.
¡\ ccepto es tes penes, to tes,
i les ore resc a Vós,
essent de totes mes culpes
m és hum il satisfacd6.: 9
Que encara que (j a ho conresso),
en est la nce rigorós
i penalitat precisa
no és ll iure l'acce ptac ió,
Oh penes, jo us reverèn cia
i adoro res pec tuós,
com l'infa nt q uan lo cas tigu en
adora humil los assots,
J o vos adoro i vull , penes,
per ser prendes de l Senyo r,
qu e l'esp lendor de ta causa
dóna culLOS al dolor.
Respecte a les de l'abisme,
dolcíssimes penes s6 n : 30
que a ll í no h i ha pena ni ordre,
si nó se mpit ern horror.
T, si LI penes de la febre
puc aguan tar la calor,
Com en l'infern sofriri a
aq uell estupend a ardor?
Dolces se'm fan, perq uè espero;
que sempre infundeix valor
en les torm entes del golfo
l'espera nça d'un bon port.at
Oh penes dolces, qu e a l'últim
me advert iu de mos e rro rs!,

26 , Ct. Dz, 806,
27, Dualisme,
28. De tots aq ues ts sfmp tomes el dicta men del Dr. Manuel Baselga
n'infereix mort per infecció, i probablement per una ll arga tuberculosi;
s 'exclou una intox icació O enve rinament de m olts m esos aban s (Cf.
S ERRA ¡ VILARó,

J,

C.,

63).

29, Ct. Dz. 923.
30, Cf, Dz, 818.
31. Cf, Dz, 798,
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Pe r què no veníau antes
a dicta r-m e estes lliçons ?
Quan dissipava entre vicis,
pròdig de talents tan bons,
la porció de la substància
d'es tos lan gratuïts dons;
Quan amb lo major descaro,
vencedores mes passions,
e niJrbora\'a ba nde res
co ntra de mon criador.
Ara del terrible estruendo
com a qui trenca nt lo son
i rompent les caLara tes,
obro els ulls a la raó.
Ai de mi! Què em puc prometre
de ta n ta rda conve rsió?
Qui molt tard se desenga nya,
molt tard troba lo consol.
Oh si ap enes de les gràcies
ben inform al, hagués clos
a la clà us ula del viure
lo punt fin al de la mort!
Dimas m 'alegra i a nima,
que esse nt lladre i matador,
li va lgué en lo últim moment
lo sagrat del Salvador .
T aquell qui arribà a les onze
a la vinya del Senyor
ta mbé alcançà el mateix premi
que els a ltres treballadors.
r. sob re tot, 10 Que costo
de penes al Redempt or!,
puig qui car paga la prenda,
és clar senyal Que la vol.'%
Ea, doncs, Senyor! Deixau-vos
argujr de mes raon s ;
no que Us intent.i convèncer
sinó inclinar l'afició.
32 .
33.
34.
35.
36.
37.
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Vos costo menos que Dimas?
Sou Vos menQS piadós?
Pa l mancar vos tra para ula :'
A Vós pot fa ltar record ?
No traieu mel d'un a roca?
Oli , d'un duríssim roc?
No formau un Pau d'un Saulo
i feu un ànge l d'un llop?
Luego, fenl a ixò. e nca ra
en lo tealro del món.33
puc. alen tat pe r la gràcia,
ser un prod igi fa mós. 3 4
Doncs, Senyo r, per lo que Us costo,
per aq ueix pas dolorós,
per vostra bondat maleixa,
Que és lo motiu més her mós.3 !i
deixau-me colli r les miques
d'aq uell pa ta n substa nciós,
q ue en la ta ul a de la glòria
n'estan los juslos sadolls.
Posau es ta pedra viva
e n l'edifi ci preciós
dc la Je ru salem sa nta. 36
e nca ra que en ínfim lloc.
Salvau-me, Senyo r, alvau·me
i feu- me etern morador
per vostra mise ri còrdi a
de la celes tial Sion .
Allí ocupat en servir·vos
i en ah1ba r-vos de cor,
compliré toles les faltes
del temps de mes vacacions.
Allí mirant vostre Scr
i divines perfeccions,
de vostres misericòrdies
me fa ré incessant cantor.
Allí entonaré aquell càntic
cnlre los dolcíssims chors [sic] &1

Cf. Dz. 800.
De nou el tema d'El graH teatro del mundo.
Sublimació de l'as piració barroca a l'ascens
Cf. Dz. 799 i 802.
Cf. 1 Pe 2, 4-10.
Sublimació del sentit de poeta?

a la fama .

que diu : Sanc tus, sanc tus, sanc tus,
Dominus Deus S aba ho t.38
Al lí Us a labaré sempre,
allí es tim aré ma so rt,
:l 11í lis rendiré les gràcies
pe r tao im men sos favo rs.
No ca nt a ran vost res glòries
ni Us a labaran los mort s,
ni els qui baixe n a l'abisme
no Us beneiran ta m poc.
Que all í, d'aquells infe liços
tr iomfa nt l'obstinació,
vo mit aran de sa boca
terribles m alediccions.
Ditxosos se rem nosaltres
que a expenses del vos tre Amor
logran t una immortal vida,
beneïrem vostre Nom.
Ja d ~ s d'ara a beneïr·vos
començo, cisne o cantor,
q ue he d'a profitar moments
i no pe rdre ocasions.
Oh, si l'última pa ra ula
que ací acab i viador,
":lcabàs en vost ra pà tria
gosa nt de vostra visió!
Beneït sia u del s àn gels
pe r haver-me dona t lloc
de regonèixer mes culpes :se
i corregir mos errors.
Beneït siau d els hòmens
per dèure r·vos lo favo r
de no haver mo rt d'improvis
o de violenta m o rt.
Beneït sia u, per haver-me

t iu

logr;:¡r conressió,
la qual en aques t nau frag i 40
m 'ha de conduïr al port.
Beneït siau de totes
Ics criatures de l món,
per h;:¡ver·me per vi à ti c ~ L
comunicat vostre Cos.
Beneït sia u, per dar-me
la Santa Extre ma·unció· ~
q ue m 'esborrarà les cul pes
de mos sentit s exteriors.
Beneït siau per haver-m,previngut un poderós
efi cacíss im a uxÚi
e n ta n crít ica ocasió .
Beneït siau , per fe r·me
cessar ta ntes ocasions
co m podria proposa r·m c
mon enemic cautelós.
Beneït siau, per dar-m e
aquesta tribul ació
que, venint de Vós, fi ns d 'ella
vos dono benediccions.
Beneït siau per altres
innumerables favors
que ara em feu , i ma igno rànci a
no en té cla ra cogni ció.
Beneït siau , pe r have r·me
fet beneïr-vos a Vós,
perquè fins lo beneïr-vos
és vostra benedicció. 43
J a defalle ix l'energia .. .
ja es desalenta el vi gor .. .
a la glòria me remeto,
qu e allí ca nta ré millor.
d ~ i xat

38. Assimilació al cel de l'experiè ncia del fragment més cont empl ai grat uït de la litúrgia.
39. Cf.
40. Cf.
41. Cf.
42. CI.

Dl . 987.
Dl. 85 1 i 911.
Dl. 883, 889 i 890.

Dz. 909, a mb la curiosa interiorilzació del ritual, en aques t
... barra r les culpes de mos sentils exteriors • .
43. Cr. Dl . 797 i 813.
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Mes, posat en terra estra nya,
com puc cantar un cà ntic nou?
Alça u-me el des terro luego
i es miJloraran los ton s.
Ja les forces se m'acaben.
ja defalleig lo valor..
ja no puc moure la ll engua ...
ja em falta l'us de raó ...
J a l'espe rit desampara
aq ues ta ant iga presó,
buscant lo centre en la glòria,
te rm e de sa inclinació.
J a la candela s'acaba,
fallant la ce ra a l'ent orn ,
i a penes el ble conserva
un visIumbre de raó.

Ja lo co r plega les ales;H
ja ha acabat l'espai del vol
i, esse nt lo prime r de viure,
és LIra l'últim que mor.
J a l'ànjma està de lleva
i , des pedint-se del cos,
li està dient l'últim . va le.,
fin s a la ressu.rrecció:t5
I, puig, es tesos los braços,
vos miro, Pare amorós,
i que de vostra cle mència
I ¡ne tant es de mostracio ns,
en vostres mans m 'encomano
Jo meu esperit ; puig Vós ,
essent un Déu vertader,
sou es tat mon Redempt o r. 16

Vicen ç Garcia és abso lu tament or todox i es mou en els esqu emes es tri c tes tri dent ins. També e n la seva època Ausias Ma rc poetitzà immers e n els esquemes escolàs tics del seu te mps . No és pas
d'ací que vénen les diferè ncies de valor poètic.
(Antologia preparada per l. l.)

44. Clixé de poesia catalana de . Ies ales del corc. Es deu fonament ar en el batre del cor del fetus.
45. El dualism e es resol en la resurecci6 corporal.
46. Cf. I C 1,30. Dz. 790.

254

TE~I

POBLE

SITUACiÓ I PERSPECTIVES
DE LA IMMIGRACiÓ A CATALUNYA
Reproduïm la segona ponència sob re la im -

migració a Catalunya de les tres que vertebra·
ven la sess ió d'estudi orgallit zada pel Grup

Cristià de Promoció i Defensa dels Drets Hu·
mans.
Malgrat que no faci referència explíci ta a /(/

problemàtica pastoral que el voluminós fenom en l1úgratori comporta p er a l'Església cala·
lana, és obvi que aquest es tudi sociològic i d e
pros pec tiva constitueix una base de refe rència
imprescindible. I és, tamb é, una incitació a la
reflexió calmosa.
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El meu objectiu és plantejar les perspectives futures de la im·
migració a Catalunya, a través d'uns elements objectivables, a tra·
vés d'una anàlisi cien tífica. Amb totes les limitacions que això com·
porta: no dono al terme «científic» cap connotació mítica. Vull
dir, simplement, que em baso en un treball realitzat per tècnics,
a mb els consegüents avantatges i inconvenients. El treball a què
aHudeixo tracta de la si tuació previsible per a la Catalunya del
1985. En el conjun t d'aquest treball, la immigració, de la qual,
únicament, parlaré, és només un aspecte inscrH en un context més
ampli.
Dividiré aquesta exposició en tres parts i una conclusió de caràcter interpretatiu, discutible, per tant:
1.

11.

Metodologia per a l tractament de la immigració.
Visió del que ha estat la immigració fins avui.

I II. Previsions per al futur.
IV. Conclusió.

I. Metodologia per al trac tament de la immigració
Hi ha un fet que és important de retenir: que si bé el coneixement dc l'evolució demogràfica d'una determinada zona és un
factor diriment en qualsevol anàlisi , social o econòmica. és també un factor que, malgrat e l gran desplegament de tècniques i
mètodes que avui cn dia es coneixen, sempre parte ix de dos aspectes que forçosament han de limitar les seves conclusions. Un
d'aquests aspectes és l'existència d'una hipòtesi d'igualtat de con·
clusions. es a dir, per dir que en el futur passarà a lguna cosa,
s'ha de partir de la base que en el futur hi haurà algune~ ten·
dències, sinó totes, similars a les observades en el passat; això,
com podeu veure, enclou una limitació important. Perquè lot depèn de s i les tendències esco1lides són, precisament, les que suc256

cciran en Ull fut ur 0 , fins i lot, de si aques tes tendè ncies es mantindran de fo rma significativa. L'altre aspecte limitat iu afecta el
mateix subs trac le del tre ball , és a di r, la informació, de ls números
dels quals es parteix. J, en aquest sentit, caldria precisar també
tres aspectes. Un primer aspecte que fa referència a l'àrea geogràf ica, a l'àrea administrativa, en e l sentit que no és el mateix parlar
amb certesa de la immigració en relació a una àrea geogràfica o
adm inistrativa tancada, és a dir, en la qual hi ha un registre d'entrada i de sort ida, com és el cas d 'un Es tat, que parlar del ma·
teix a nivell d'una àrea oberta com és el cas de Ca talunya. El segon aspecte, també afecta les carac terís tiques de l'àrea en qüestió, en el sent it de si és una àrea demogrà fica ta ncada, on la basc
del creixe men t és substancia lme nt e l cre ixement vegetat iu , o si
és una àrea demogràfica també oberta, On l'aspecte fonamental del
cre ixement és la immigració, cosa que també succeeix amb Catalunya. l la tercera, és el període de previsió. To ta aquella previsió
que supe ra e ls cinc anys es po t considerar que està so tmesa a
un e rror significat iu. I tota aquella previsió que supera e ls quinze
anys, es pot considerar, en principi, almenys a nivell demogràfic,
amb un ta l risc d'e rror, que els resultats que aporta no són significatius. Aquesta és una de les raons per les quals el nostre
treball mira sempre l'horitzó 85 i no va màs enllà, perquè sembla
que, donades les dificultats per conèixer exactamen t com es mouen
els fluxos de població amb les migracions in ternes dins de l'Es ta t
c$panyol, no és recoma nable ti rar gaire més enllà. Con tinuant amb
aques t as pecte de mè todes, i el que vaig a dir ara no és únicament
un as pecte tècnic sinó que té una implicació de caràcter polític important, cal fer un breu incís sobre el perquè es produeix la immigració, cosa que , en principi, to thom té molt clara, però que
potser val la pena remarcar, ja que si s'adme t aquest perquè, cal
continuar en la seva línia de raonament. Es produeix un fenomen migratori d'expulsió en una zona i de recepció en una altra.
quan a la zona que absorbeix nova gent hi ha un dè ficit de capital humà. e s a dir, quan el creixement de les inversions productives i, en conseqüència, la generació de nous llocs de treball, és
superio r a la capacita t reproductiva dels habitants de la pròpia
zona. Aquesta afirmació té un valor general a Europa. Seria més
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discut ible en aILres regions geogràfiques del món, com Amèrica
Llatina. Aquesta és, clara i pelada, la situació que genera els fenòmens migratoris. Sobre això podeu afegi r totes les connotacions
socio lògiques, culturals, tot el que vulgueu, però serà, precisament,
sobre això, no abans que aL'Xò. E.s a dir, quan aquestes condicions
econòm iques no es donen, no hi ha immigració. Per tant, la immi·
g ració és, abans que res, la conclus ió d'una determinada s ituació
econòmica i e l procés que el genera ve regit per unes determinades lic is econòmiques. Això, evidentment, en cada cas, serà matisa ble en funció d'unes característiques específiques. Però tot el
que no sigui partir d'aquí per fer una anàlisi de la immigració, és
plantejar·se la immigració sota una fórmula que no contempla el
mecanisme real a través del qual es produeix. Això és tan cert,
que bona part dels mèLOdcs que no es basen en estimacions, en
projeccions futures de caràcter groller de la població, ni intenten,
doncs, determinar la població futura a través d'elements més sofisticats (com puguin ser les inversions o l'ocupació), parteixen d'aquest fet. Això objectiva l'afirmació que he fel i li dóna una validesa clara. La immigració, quan hom es dedica a estudiar-la i a
dir què pot passar, parteix d'aquesta constatació. Es pot encertar

més o menys, però el mecanisme és aquest, perquè aquesta és la
realitat. En aquest sentit, ca l considerar, per tant, que el fenomen
immigratori a Catalunya, com a qualsevol altre lloc del món, no
és un fenomen que s'hagi produït perquè sí. Pot ser un fenomen
facilitat per unes dete rminades polítiques, però facilitat vol dir
que igualment s'hagués produït, tal vegada a una escala una mica
diferent, sense aques tes polítiques. I aquest és un fet. La immigració a Catalunya s 'ha produït perquè era necessària per a Catalunya. Entenem per Catal unya, no únicament les persones que
hi viuen , sinó també les relacions de producció que en aquest país
es do nen. I ha estat necessària, perquè els llocs de treball que necessitava l'ac tivitat econòmica d'aquest país no eren coberts per
la mà d'obra que generava el mateix pals. En aquest sentit, la .immigració haurà pogut ser més grossa o més petita, però ha estat
un fet -jo na diria ni positiu ni negatiu perquè seria un judici de
valor, però sí necessari. El problema no arrenca tant del fe t que
això s'hagi produït, sinó de les condicions en què s'ha produit. I
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aquí faig una anotació que és política. El problema ha estat, en gran
part, que aquesta immigració important, mes no sobtada -Catalunya enregistra cont ingents immigratoris importants des del
1910-, ha estat utilitzada, essencialmen t, per tal de reproduir capital a nivell de la iniciativa privada, sense que aquesta reproducc ió de cap ital , per unes condicions polítiques determinades , tingués la contrapartida d'un transvasament a les necessitats generals que pla ntejava la presència de l'immigrat . Quan una persona s 'afegeix a una societat, aporta un valor, un bé: el seu treball,
el s seus coneixements. Pe rò, al mateix temps, aporta un cos que
és la infrastructura necessària per a mantenir-los i requereix uns
equipamcnts indis pensables. El problema central de la immigrac ió , almenys en termes econòmics, és aquest: el desequilibri entre
la vin gud a de nova gent i l'escassa repercussió que a ixò ha tingut
en e l capital social.

Il . Visió del que ha estat la immigració fins avui
Com he dit a l princ ipi , Catalunya és una àrea oberta, cosa
òbvia tant geogràficament com demogràfica. J el seu creixement ha
es tat , sobre tot a partir d'un període concret, de caràcter explosiu.
El 1867, és a dir, fa una mica més de cent anys, la població de Catalunya representava, sobre el conjunt de l'Es tat espanyol, poc
m és del 10'5 % ; e l 1970, arribava a ser el 15 % . Això considerant
qu e, fins a l 1968, la taxa de natalitat de Catalunya era molt inferior a les del conju nt de l'Estat espanyol, que es poden s ituar
en e l 19, el 20 i el 21 per mil. Les de Catalunya, en canvi, han estat del 14 , del 15 , del 16 per mil. Aquest c reixement superior de
Catalunya, en relació amb el con text de l'Estat espanyol, ha estat
provocat, clarament, pel fet immigratori. Això vol dir que no és
tan impo rt an t e l nombre d'immigrants que, en un moment determinat, arriben al país, com la seva acumulació , és a dir, la quantitat de gen t que va arribant de forma continuada. La preocupació per la immigració a Catalunya no es produeix tant perquè, en
un moment determinat, hi hagi un 1'5 % d'immigrats, com pel
fet que aquests immigrats vagin creixent d'una forma important,
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mentre que la població que, per entendre'ns, podrÍl::m denomi nnr
autòctona, es manté O creix, fins i tot, amb taxes inferiors. Aquest
problema no és recent. El 1912, el Congrés de Metges de la llengua catala na, i aba ns del 1906 , el Congrés d'Higiene de Catalunya ja es plantejaven què passaria a Catalunya si continuaven les
coses tal com anaven. I el 1906 no havien començat encara - dc
fet, comencen a partir del 191()- les onades immigratòries im·
porta nt s. El dèfi cit de capital humà , l'explicava en Campalans de
forma molt clara i molt senzilla, dient que els immigrats aporta·
ven e ls fills que Ics doncs catalanes no infanten. T això és una
realitat. Els plantejament s, e l 1935 , d'en Vandellós, amb el seu
Cala lunya, poble decadent? neixen d'aquí. tS innegable que e n Van·
del lós feia un plantejament extremista, però és innegable, tam·
bé, que la seva preocupació tenia una lògica objectiva. Un poble
amb una taxa de nata litat tan baixa i amb una capacitat de pro·
duir nous llocs de trebaU tan elevada, crea un desequilibri importantíssim. Fixeu-vos que produir nous llocs de treball no és
sinò nim, fai g un incís, de riquesa. Un país pot ser ric sense
c rear la nla demanda d'ocupació. To l depèn del model de creixemen t que prengui. Hi ha petits països, n'és un exemple Lejntxe is·
tein , que, per man tenir en certa manera aquest equilibri, té un
model de c reixemen t basat, no més, en aquell es indústries que com·
porten un gran valor afegit i necess iten poea mà d'obra. Això fa
que, per exemple, sigui un Estat especialitzat en montures de
de ntadura. Per la mateixa ra6, aquest és e l model que proposava
el Centre d 'Es tudi s i Planificació perquè Andorra pogués sort ir
del cul de sac en què està co Bocada. En canvi, d'una fonna conscient o inconscient, Ca talunya s'ha inclinat i avui dja continua
fen t·ho, encara que hi hagi s ímptom es de redreçament, cap a un
model fonamentat , en bona part , en l'aportació de mà d'obra.
La s ituació de la immigració a Catalunya i la seva cv01ució, la
podeu veure en el gràfic núm. 2, on hi ha els pe rcentatges, es veu
més clarament que amb va lors absoluts. L1avors, en el gràfic
núm. 2 veieu que hi ha unes columnes. La part de sota, és a dir,
on hi ha unes xifres, indica el creLxemenl vegetatiu , el nombre de
fill s parits. La part de sobre és el creixement migralori . El gràfic
núm . I, en valors absoluts, us permetrà de situar els ordres de mag-
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n ilUd : a parlir del 1910, la imm igració co nstitueix un component
majoritari en ci creixement total de la població i, pràclicalnent,
sempre es mOli entre unes xifres que van des del 20 i tants per
cent a l 40 per cen t. Aquesta és la tendènc ia ma nifestada a Catalu nya, podríe m dir, quasi secula rme nt. Perquè, pràc ti cament, dura
més de 100 anys. H i ha uns períodes en els quals aquests creixements són més acusats que en d'altres: guarden una relació lògica amb Ja situac ió econòmica de l pa ís, am b e ls cicles econòmics .
En el grà fi c núm . 3 podeu ve ure juntes Ics tendències del cre ixement immigratori - la rat ll a puntejada- i del c reixement vegeta tiu . Fixeu-vos com, a partir de l 1910, salta una corba sobre l'a ltra i es manté a ixí fin s, pràc ti came nt, a l 1968, que la situació canvia. Fixeu-vos, també, com a partir d 'un determinat punt, conc retamen t e ls anys 40, es produeix un augment regula r i sense
ca igudes del creixement vegetati u . En un primer tall, fin s al s
anys 50 o 55, això podria ser conseqüència de la mateixa guerra
civi l. Com sabeu, immediatament des prés d'una guerra, h_i ha
tendència a a ugmen tar la taxa de natalitat. Aquest és un fenomen
genera lment conegu t i quasi sense excepcions, però aq uest ret
deixa de ser co njuntural , a lmenys en relació amb aquesta causa,
i es manté i es prolonga fins avui dia. La conseqüència que es
dedue ix d'això és que les noves aportacions de ge nt procedent
d'altres à rees de l'Estat espanyo l, han modificat les pautes de la
natalitat catalana i les ha n fetes més igua ls a les de la res ta d'Espanya.
L'evoluc ió de la immigració, s i la contempleu al gràfic núm . 3,
us sem bla rà d'unes carac terís tiques m és o menys reguJars, a mb
una ca iguda els anys 40, o sigui, des prés de ]a guerra. Però, en
realita t , e l comporta ment de la immigració és molt més irreguJar
si el contempleu d 'a ny en any, cosa que u s permet el gràfic núm . 4.
Un as pecte que heu de tenir en compte a l'hora que parlem de
les previsions de poblac ió de cara a l futu r immediat de l país. AI
gràfic núm . 4 podeu veure com la immigració segueix un comporta men t de serra i que, més o menys, enregistra, am b retard, les
fluc tuacions econòmiques. És a dir, la caiguda del 56 podria ser
at ribuïb le a la cris i del període 55-56; la c ri si de l 60, a l'estabi lització de l 59; la del 67, quelcom de sembl ant , i la de l 71 corres261

pondria, exactament, a un període crÍlic. Ara, aquestes són unes
afirmacions, diguem-ne vàlides, però amb reserves_ Això fa que
Ja immigració tingui un comportament difícil de determinar de
cara al futur, a causa d'aques ta irregularitat en el seu compor·
tament a l llarg del temps .
De tota manera, dues coses són clares. Primera, que, pràcticament, des que el procés d'industrialització s'assentà a Catalunya,
hi ha immigració. Per tant, si vivim avui dia en una societat ind ustria l, a ixò vo l dir que la immigració a Catalunya ha estat un
fe t natural i lògic, dintre d'aquest tipus de societat. La segona,
q ue la immigrac ió planteja uns contingents anuals irregulars; ara,
resulta clar que n'arriben més que no e n neixen fins al 1968 . Atu¡-cm-nos aquí. El 1968 es produeix un ret hi stò ric a Catalunya i
aquest fe t es manté: per prime ra vegada, des de [a molts anys,
la gen t que ne ix aquí, supera la que ve. La gent que ve el 68 és
de l'ordre del 48 % del creixement tota l i, per tant, els nascuts
aq uí són de l'o rdre del 52 % . Aq uest fet succeeix el 68 i su cceeix
ci 69, e l 70, el 71; palesa un canvi de tendència. l no hi ba cap
raó per dir que aquest canvi de te ndència es modi ricarà. Després,
de tota mane ra, insistiré més sobre aquest aspecte. Però la realitat és que avui dia, a Catalunya, neix més gent que no e n ve
i que aq ues ta tendència té una natural inclinació a augmen tar,
com és lògic. Evidentment , quan parlo de tot això, estic parlant ,
de fet, en fun ció de la província de Barcelona, això també cal tenir-ho clar. Els contingents immigratoris de les altres províncies
són petits . Lleida, a més, perd població d 'una forma regula r. Tarragona , en aquests últims temps, enregistra un increment de la
població, a conseqüència de la immigrac ió, im portant. En aquest
sentit, per tant, salvant circumstàncies anecdòtiques, podríem dir
que el rovell de l'ou de totes les qüestions o els problemes derivats de la immigració, se centra, a uns nivells significatius, a Barcelona i, els darrers temps, però amb caràcter massa recent encara, a Tarragona. Girona manté unes taxes petites de signe positiu i Lle ida, cosa que no hem cic pe rdre de vista, té un dèficit,
petit, pe rò el té d'una forma regular, de l'ordre d 'uns mil habitants
'per any.
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III. Previsions per al futur

Aquest ha estat el comportament de la immigració fins ara. I
ara trac laré de descriure, d'una forma m és ràpida i, a la vegada,
concreta, les perspec tives d'aquest creixement. De ixeu·me, aquí
també, fer una pelita digressió, de caràcter metodològic, perquè ens entenguem. Les previ sions de població es poden fer de
dues maneres, si mplificanl molt. Una és agafar la població total,
o el comportament que ha tingut en un passat, i projectar·lo cap
a un rutur en qualsevol dc les formes que hi ha de projectar-lo .

Ajuslant-hi una recta, ajustant-hi una corba, sense entrar en delalIs. Aquesta és una manera, agafant la població total. Una manera força normal de fer-ho, i una manera fàcil d'equivocar-se, perquè e ls ajustamen ts a través d'una recta, o d'una corba, o d'una
funció exponencial, incorporen sempre, si no hi ha una trajectòria prèvia molt regular, una possibilitat d'error important. L'altra (orma és separa r e ls dos components del creixement, l'immigratori i ci vege tatiu i calcular-los per separat. Per què, això? Perquè és moll fàci l i molt precis calcular el creixement vegetatiu
de forma separada. Pràclicamenl, no falla. ¡ no falla perquè els
hàbi lS de reproducció de l'espècie són, per sort, molt regulars i
cls bàbils de mortalitat de l'espècie són, també per sort, molt regulars. Canvien a l llarg del Iem ps, però en un període relativament curt s'aguanten molt. Aleshores, la forma de calcular el creixement vegetat iu és, conceptualment, molt senzilla. Es tracta de
conèixer l'estructura de les edats, de saber ci nombre de dones
que hi ha en aquesta esl ructura d'edats, i la taxa de fec undilat d 'aquestes dones . Les probabil itats de pas, és a dir, les que
es moren pel cam í, i anar aplicant això sistemàticament, i dóna
una pob lació que no fa lla, o fa lla molt poc. On hi ha el problema
és al c reixement immigratori. Com es calcu la aquest creixement?
La forma correcta de fer-ho, i torno al raonament del principi,
seria dete rminar la taxa d'inversió productiva de Calalunya, en
l'horitzó que fos, intentar definir com es distribuiria aquesta inversió productiva per sectors i, per dir-ho també d'alguna manera,
traduir aques ta inversió, aquestes pessetes , en llocs de treball.
Aquesta seria una bona manera de fer-ho. La que s'ajustaria més
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a la realita l. Però no és possible, no hi ha prou elements per a
po de r fer-ho bé. Hi ha inten ts, però són intents, djguem-ne me-

todològics, no que pretenguin dona r resultats. Pe r tant, l'única for'
ma de fer-ho és projectant la immigració. l es aquí On inte rvé l'elemen t subjectiu , perquè el càlcul de la població que vindrà, és
evident que no clonarà e l mateix resultat en una projecció que
contempli des del 1910 fins ara, que en una al tra que contempli
cies del 1960 fins ara. Els resultats seran diferents, perquè la tenciència de conjunt haurà esta t diferent.
Nosal tres hem escollit com a pe ríode per al càlcul del creixement immigratori (i s i cm de tinc aquí és perquè suposo que una
bona pa rt dc Ics cons idcrac io ns [inals poden néixcr d'això) el
periode que va del 1966 al 1973, per tant un període recenl. l un
període que incorpora, al mateix temps, una tendència elevada,

del 66 al 68, i una tendència decreixent del 68 al 73 . Per què ho
hem fet així? Ho hem fe l així perquè cons iderem que el fenomen
immjgratori con ti nuarà, però no continuarà amb les mateixes ca·
racte rístiqu es ci e rin s ar a, sinó d'una forma molt més atenuada,

a causa d'una sèric de raons. La prime ra, un cert esgotament de
Ics fonts d'aportació dc nou capital humà, és a dir, de les zones
expulsores. Però això no ho exp licaria lO l, perquè, com sabem , s i
no hi ha ulles zones expulsores més a prop, de gent , se la va a
buscar més lluny, cas d'Alem anya. Una altra raó és que el creixement de Catalunya continuarà, però, possiblement, continuarà iunb
taxes un poc més pe tites i, sobretot, es produirà algun canvi en
els processos tecnològics, que de terminaran unes menors necessi tats de mà d'obra. Si a això a fegim unes majors taxes de natalitat, que vol dir una maj o r capaci tat reproduct iva autòctona, arribarem a la conclusió que, evidentment, la demanda de nous llocs
de treball , que no poden ser coberts per la gent que neix en el
prop i pais, serà menOr. Aquesta és, molt resumida, la raó per la
qual vam agafa r aques t període. Entre tots els que podíem escollir, complia millo r que cap allre aques tes condicions. Hi ha, encara, aspectes addicionals que és molt difíci l de reflecti r en un
treball quantitatiu , com són, per exemple, la crisi de l'energia i
les seves possibles incidències . E l possible retorn de mà d'obra .. .
De to ta mane ra, pensem que aquests e lements, en to t cas, reafir264

lllaran aquesta tendència, més que no la modificaran. :es a dir,
no creiem que aquests elements incideixin , ni d'una forma ex traordinà ri ament posi tiva en el compor tament de la immigració (dic

posit iva, en aquest cas , no fent un judici de valor sinÓ quantitativament) ni d'una forma nega tiva, en el que hem con siderat la ten·
dència del futur. Així doncs, per a veri[-icar la situació que es
podria produir en un futur, vam aplicar aquesta hipòtesi a l'any

72 de l qual ja coneixíem com havien anat les coses, i a l'any 73,
i les diferències van ser molt petites. .E.s a dir, vam projectar el
pa ssa t com si fos futur , no ja com si fos una cosa passada. Així
podríem veure què passava. I passava que la cosa funcionava bas-

tant bé . Conseqüència: vam fe r les projeccions de població. Alesho res , aquestes projeccions de població donaven pel' a l'any 1975
(l'any en curs, del qual no tindrem dades exactes fin s d'aquí un
parell d 'anys ), la siluació següent. Les ducs alternatives bà·
siques de Ics cinc que s'havien escollit ( n'havíem elim.inat tres en
funció dels resultats i, per tant, ens en quedaven ducs) donaven que

l'any 75 Catalunya tindria una pob lació que osciHaria entre e ls
5.4 16.000 i e ls 5.449.000 habitants. Això, per províncies, representava entre 4.185.000 i 4.2 18.000 habi tant s a Barcelona; 348.000 a
Ll eida , la més baixa; 426.000 a Girona, i 400.000 a Tarragona. Observem dos fets: una concen tració brutal a la província de Barcelona i un progress iu avanç a Tarragona . conseqüència del fet
immigratori. La situació de la immigració en relació a aquestes
x:frcs era la següc:l t: a l'any 1975 la població total, homes i do-

nes, a la provincia de Barcelona, seria de l'ordre dels 106.000 immigrants en la hipòtesi més petita, i de 139.000 en la hipò tesi més
e levada. En el cas de Girona, serie n 100.275; Lleida continuava
mantenint un caràcter negatiu, en el balanç: perdia 5.800 habi·
tants, i Tarragona que n'augmentava 12.628. Com podeu veure,
aques tes xifre s són acumulat ives d'un període que va del 1970 al
1975, per treure'n el promig, doncs, s'haurien de dividir per cinc.
Són unes xifres ja molt moderades. Però si això ho projectem més

en llà, és a dir, ho projectem cap als horitzons del 1980 o del 1985,
su ceeixen dues hipò tesis ; una d'elles, que ens cau molt bé (no
perquè en fem cap mena de judici de valor sinó perquè la trobem
interessant), és que, mantenint la hipòtesi de la tendència obser·
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vada entre ci 1966 i el 1971, el 1980 deixa d'arribar gent a aquest
país, i si cont inués la tendència, la qual cosa comportaria dur la
hipòtesi a l'absurd, al 85 estaríem perdent gent. Deixem·ho, aLxò
que el 85 estaríem perdent gent, però prenguem com un e lement

a retenir el ret que en tre el 1980 i el 1985, la població que vindrà
de fora, la població immigrada, podria ser molt poca.
La segona hipòtesi, més maximalista, ens indicava que continuaria venint gent, que la seva quantitat, a l'any 1980 seria de
l'ordre dels 190.000, que a l'any 1985 seria de l'ordre dels 300.000
i això repartit, aproximadament , molt aproximadament, en uns
contingents anuals d' unes 40.000 persones per tot Catalunya. Així,
sobre aquestes 40.000 persones per any, contemplem Com el 1985
la població del pais estarà creixenl, en una taxa acumulativa al
20 per mil i que el seu creixement serà, com lots sabeu , geomè·
I ric . El percentatge del que represe ntaria la immigració sobre
els que neixen aquí, seria inferior al que hem observat en aquest
període on comença la inflació, és a dir, a partir del 1968. Totes
dues hipòtesis ens porten a conclusions relativament similars, perquè aq uí no es trac ta de considerar les xifres en el seu valor abs·
tracte, sinó d'interpretar·les amb sentit de realitat. I la interpreta·
ció amb sent it de realitat fóra aquesta : no canvia la tendència que
hem escollit com a hipòtesi, la immigració, en l'horitzó de 19801985 serà un component petit , segons una hipòtesi, i tendirà a dis·
minu ir progressivament, segons l'a ltra , en relació amb el conjunt

global del creixement de la població de Catalunya. Em podria es·
tendre més, però jo diria que em faria pesat. He intentat situar,
tan bé com he pogut, els elements que per a mi són substancials
de la qüestió, donant alguns elements de judici sobre el mètode
amb què hi hem arribat. Voldria fonnular ara una mena de breu
recopil ació o de resum .

IV. Conclusió

Aquest resum ja és implícit en el que he dit.
L Podem constatar que, des del principi del segle, el creixe·
ment de Catalunya es nodreix de la imm igració i que, pe r tant,
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Catalunya, atès el seu aspec te poblacional, és, i cal entendre-ho en
e l sen tit amb què utilitzo l'expressió, una població de caràcter
mixt ; això, s'agafi per on s'agafi. l!s a dir, seria absolutanlcnt im·
possible e tablir s is temes cie relacions que donessin línies autòcLOnes per a la. major part dels que avui dia viuen en aquest
país_
2. Aques t increment con tinuat i important de la població immigrada s~ ria suficient per a explicar, s'hi s'hagués produït, la pèrdua de qualsevol pauta d'identitat col·lectiva. Com que aquesta
pèrdua d 'identitat coHectiva no s'ha produït, també ens serveix per
a explicar el pcr què no s'ha produït. No sé si m'explico: si nosaltres observéss im el (enomen de Catalunya in vitro, referit a un altre país, i resultés que aquell país estigués en unes condicions de
consciència nacional si milars a les que puguin tenir, per exem-

ple, els occitans, ho explicaríem a base de dir que ha vingut molta
gent durant molt de temps i que, per tant, és lògic que s'hagi arribat aquí. Però el nostre cas és que ha vingut molta gent durant
molt de temps i, malgrat això, no s'ha arribat a aquesta situació. En conseqüència, diem que, amb el mateix m ètode de pensamen t, ens hem de plantejar el per què això no ha estat així. ..
3. La tercera consideració fa referència al canvi de tendència,
des de l 1968. Es trac ta d'un canvi de tendència que encara passa
desapercebut i que, ho remarco, si es manté, i tot sembla apuntar
que sí, esdevindrà històric per al país. Com hem dit al principi, la
raó per la qual ha vingut tanta gent aquí ha estat una raó fonamentalment econòmica, i aquesta gent ha generat uns beneficis
econòmics significatius. En aquest sentit, el problema no és que
hagi vingut la gent. Si ha vingut és que la necessitava, no m'atreveixo a c1ir el país, però sí l'activitat econòmica del país. Pe!ò el
problema no és aquest, s inó el fet que no hi ha hagut la transmissió d'aquests beneficis a les necessitats, a un nivell públic. En d...
finitiva, el que ha mancat ha estat un aparell institucional propi
a Catalunya, no tant per a fer que vinguessin més o menys immigrants (aquesta és una qüestió sobre la qual jo no m'atreviria a posar la mà al foc), s inó per a fer dues coses. La primera, que vinguessin en millors condicions. La segona, que tols plegats aquí visquéssim en millors condicions, cosa que no s'ha produït. En aquest
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st.:n tit , ri ns a cert punt, m'at rev iria a parlar, també, d'una certa
apropi ació privada de la plusvàlua coHec tiva, exactament corn passa amb el sòl. Potser el terme no sona massa bé, però la gent
que ha vingut representava un capital. El que passa és que aquell
capital ha generat un cost que ha pagat tothom : els immigrats rccents , els que havien arriba t primer i els que ja hi eren. Però els
beneficis només se'l s han quedat uns quants. I quan dic uns quants
no estic pensant essencialment, perquè això no seria objectiu, en
la burges ia del país, sinó que penso essencialment en l'Adminis·
tració de l'Estat espanyol. ~s a dir, el drenatge finan ce r que es pro·
d ueix en aquest país és un drenatge que no té una contrapartida
e quivale nt. l això n O té res a veure, en absolut, si voleu e n col·
loqu i ho di scutim , amb les in versions necessàries pe r a desenvolupar les àrees més deprimides de l'Es la l espanyol. La prova és
que el drenatge ha existit i Ics àrees no s'han desenvolupat. ':'s
un alt re as pecte de la qües tió i funciona pe r mecanismes difere nt s.
4. La disminució de la immigració, cas de produir-se, podria
r epresentar tres coses. Una, que forcés més el rilmc de la lrans·
formació de l'econom ia al país fomentant més la utilització de
lecnologies més avançades i amb més aportació de capital. La se·
gona, una oportunita t per a recobrar el dèficil social que ex is leix.
tS a dir, una pausa permetria absorbir el dèfici t que s'ha ana l
c reant. La tercera, una maj or facilitat per a reconstru ir les p a ut e~
col'lectives de conducta . Unes pautes que, per a reconstruir-les en
lermes reals, només ho poden ser a través d'un procés de s fntesi,
no d'adhesió a uns valors preestable rts. Partint del mateix fet d'una
davallada de la immigració, algú podria témer que això represen
tés un estanca men t de l'economia, en tant en quant l'estruc tura
econòmica del país no fos capaç de substituir, amb prou velocitat,
e l tipus d'activitat que ara està acostumada a tenir, per una al tra
tecnologia més avançada. ~ s , en definitiva , el que apunta en Pujol quan, en unes entrevistes amb una sèrie d'industrials i finan·
cers del pa ís, publicades a «TeJe-eXpres., parlava de la urgència
d'estimular les indús tries punta. L'última raó d'això no és única·
ment econòmica, sinó també política. Un tal estancament de l'e·
conomia podria representar 1a no resolució del dè ficit acumulat
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per fa lta cic ca pital pübli c, amb la cunsl:gücn t necessitat - perquè
cal no pe rdre de vis ta que, en termes objectius, la inexistència
d'un aparell institucional català afecta les iniciatives d'afirmació
nacional- d'una sup lència privada. Podria produir-se, també, un
deturament d'aquestes actituds de suplència, per la senzilla raó
que hi hauria menys pessetes . El plantejament de la qüestió immigratòria i la seva resposta no és, en primer terme, una qüestió
cultural (faig un incís), ni és, en primer terme, una qüestió ètica,
en el sentit estricte del termc. I!s, e n primer terme, una qüestió
política . J::s a dir. enfocm" e l proble ma de la immigració com una
va r iab le independent de les causes que la fan possible i del s me·
canismes a través dels quals es mou , que són causes econòmiques,
d'un de terminat muntatge polític, comporta , forçosam ent , que no
hi hagi resoluc ió possible si no és a través d 'una resolució política.
Política, en quin sentit ? No en e l sentit de tenir una determinada
política immigratòria , no vull dir això; sinó en e l sentit que Catalunya pugui exercir democràticament i lliurement la política que
la gent de Catalunya c regui més adequada . J aquí cada u partirà de la seva opc ió. Però aquest ja és un altre aspecte de la qüestió. Ara, e l fet real, és aquest: sense respos ta política . no hi ha
res posta real a la qües tió de la immigració.
Voldria afegir, només, dues consideracions o subconsideracions.
Almenys en te rmes numèrics, i e ls termes numèrics tenen un valor molt relatiu, en això estem tots d'acord, però tenen un valor,
almenys en termes numèrics és absolutament impossible plantejar-sc la immigració com a qüestió a resoldre, si no és a través
del plantejament de síntesi que apuntava abans. Plantej ament de
síntesi que reS1Jon a una realitat concreta i que s'ha de considerar, per a mi almenys, en dos fets. Un primer fet és que l'actuació que es pugui emprendre avui, no té sentit o no en té massa ,
si no plantegem la respos ta a la qüestió de la immigració com
una resposta a unes necessitats existents, formulade s de manera
difere nt per als uns o per al s altres, però necessitats en tot cas.
Per tant, l'única resolució ha de ven ir a través d'una acció de lots
e ls afec tats per aq ues te necessitats: immigrats de més i de
menys tem ps, catalans de parla i catalans cas tel1ano-parlan ts. No
voldria que m'interpretéssiu malament, i, al mate ix temps, vo ld ria
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afirmar que, com sabeu, l'acció que es dugui a terme amb aquestes carac terístiques de resoldre unes necessitats o amb unes altres, no té sentit si avui dia no es planteja que no hi ha possibili tat de realitzar cap mena de procés de síntesi, no ja si no es té
una formulació política i, en conseqüèn ia, s'arriba a tenir un
aparell institucional polític, s inó que tampoc no és possible si no
es té accés als mitjans cic difusió de masses, sobretot la ràdio i
la tel evi sió; és a dir, el plantejament sobre el problema de la immigració que es podria fer els anys 50, és absolutament clifer~nt
del que es pot [er avui dia. Pot augmentar, per exemple, el nom·
bre d' hores de català donades a classe, i pot, s i és que això hi ha
alguna forma de mesurar-ho, minvar ci nombre d'hores d'utilització del català com a llengua normal, com a conseqüència de la penetració de la televisió a Ics cases. Si hi ha algun element que no
es pugui posar sobre la taula per discutir què es fa amb ell i amb
quines conclicions es [a, aques t és la llengua. l això na per una raó
romàntica, no, no; és per una raó molt senzilla: la llengua s ignifi·
ca, en últim terme, la síntesi d'unes pautes coHectives de conducta.
l és l'clement més visible d'aquestes pautes. Si desapareix o s'arri·
ba a uns nivells extrems de no u tilització de la llengua, les possibilitats de transmetre aquestes pautes disminueixen. Per mj, és
aquesta la raó. En definitiva, he volgut situar aquests quatre clements dc resposta; una resposta que ex igeix un plantejament polític; una altra resposta que exigeix con templar les s ituacions a.
través de Ics quals es transmeten les pautes d'identitat amb l'any
1975; una de tercera que ha de néixer d'una síntesi real , e n la qual
totes les parts diguin la seva; i, finalment, l'únic element no negociable en aquest procés ci e síntesi és la llengua.
Josep Miró i Ardèvol
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VEN IS
Pastoral de joves
E ls dies l , 2, i 3 de juliol se celebrà a Alacuas ( València) una assemblea de pastoral de joventut
organitzada per la Comissió Ep iscopal dc Pastoral a l'interior del
seu departament «nacional » de jo.
ventut de l qua l es responsabilitza
monsenyor Gea. bisbe auxiliar de
València. També hi assistiren el
president d'aquesta comissió,
monsenyor Añoveros, i els bisbes
Del Val, Moncadas, Osés i Camprodon. Es convocava per a aquesta
assemblea un delegat o representant de cada diòcesi. De Catalunya hi cren presents, Girona, Vic,
Barcelona, la Seu d'Urgell , Lleida
i Tortosa, que juntament amb els
tres representants dels bisbats de
les Illes formaven el gru p de tre274

ball català-balear. En to tal érem
uns quaranta delegats.
L'objec tiu de l'assemblea era
estudiar l'informe J uve ntud-1975
confegit, per encàrrec dc la Comiss ió Episcopal de Pastoral, per
l'ICC E de Madrid. També s'havien de preparar unes propostes
per a la Conferència Plenària de
l'Episcopat que vol tractar aquesta temàtica l'any vinent. E l guió
de treball estava dividit en tres
parts: pistes d'acció pastoral indi.
recta, pistes d'acció directa i pistes a nivell diocesà i «nacional».

Va l a d ir que el ritme del treball d 'entrada fo u dif/cil ja que no
semblaven gaire clarificats els objectes i els subjectes d 'aquesta
pastoral. ¿Es tracta de j oves di-

ferents dels que pretenen els moviments especialitza ts?, què vol
dir «joventut massiva», a la qual
cs volia dirigir aquesta «pastoral »?, ¿a ls creien ts o als no
c reients?, ¿a ls actius dins de la
societat o als alienats?, en fi, una
sèrie de qüestions importants
de cara a precisar l'abast d'aquesta pastoral.
Tot i amb tot , la te rcera part
de l'assemb lea desembocà en una
sèric de punts comuns que sintetitzaren les aportacions més importants emergides al llarg del trcball. Un comitè les preparà i després roren assumides majoritàriament per tota l'assemblea que les
VOlà . Heus ací e l paràgraf referent
als objectius:
Desve tllar una consciència oberta, crítica , activa i c reient en els
joves, és a dir, formar militants
cris tians (ob;ectiu fonam ental) i
així:
-a la ll um dc JC fer poss ible

que s'alli beri de lo la aJienació,
- que el jove s igui el mate ix
protagonista de la pastoral
de joves,
- que els moviments i grups de
joves potenciïn e l seu treba ll
en funció de la massa,
- que els grups i moviments de
joves creïn i potenciIn comunitats ecles ials.
Les similituds d'aquests objectius amb els de ls moviment s especialitzat s d'AC és ev ident i fou
subratll ada justament per l'assemblea que en professà majo ritàriment la seva validesa avui. AUlora es dernanà que l'esforç de ]a
CEP en pro de la pastoral de joven tut havia d'unificar-se amb el
de la CEAS, no solament per a
no c rear suspicàcies sinó també
per a po tencia r el treball que ja
ara es ra especia lme nt amb un
mateix es til pastoral.
Salvador Pié

Barcelona: «Ressenyo li 6 - 7
El ritme mensual del full inform a tiu de ls Consells episcopal i
presbiteral de Barcelona conti·
nua. E l de l'abri l (núm . 6) ens trame t dues reunions del CE i una
de l CP. Vegem-ne els punts més

s igni fi catiu s. E l tema dels religiosos en la pastoral diocesana és el
prim er i per això es preveu una
reunió conjunta de l CE am b els
provincials d'ordes i congregacions religiosos. Subratllem del
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"

tC.\I-guió el principi bàsic sob re

tc s propostes

la res po nsa bi litat del pastor de la
d jòcesi sob re I Ola la pas tora l d iocesana, i, per tant , també de l'acc ió i projecc ió del s re ligiosos . De

part del CE.

la refl ex ió es pot veure com és a
partir d'un objec tiu , una metodologia, un pensamen t fet comú per

tols e ls agenls de la pastoral que
e~

pot trobar l'aglutinant.
La retribució econòm ica dels
preveres és ci tema següent. Com
ja s'informava en el núm. 3S de
«Quaderns », s'ha inicia t un pla a
ll arg termini a partir de la ponènciil treballada al e p. Immediatam cn t s'afl-on ta el problema concre l d'un so u. mínim ( 12.000 +
5.000 l'les).
La reunió del CP de març se
ccntra en el tema dels Consells
parroquia ls ell": Pastora l i la presència de l'Església en el s nous
«barris ». Dues ponències que tan
so ls foren esbossades en aques ta
reunió. S'informa que el 44 % de
Ics parròquies tencn Consell pilStora l, encara que no tols tenen vida ac tiva.

Unes proposles de la Delegació
cie pastoral sacrilmental i litúrgia
centren la temàtica de la reunió

d e l CE (lO.IV ). Heus ací a lgunes
propostes concretes : que el bapti sme es demani com a mínim un

Illes aba ns de la cele bració; estab lir un mínim de tres mesos pel
matrimoni; tot de cara a realitzar un direc tori de pastoral sacramental de la diòcesi. Totes aques-

c~ tan C ll

es tudi per

E l direc tor de l'A rxi u Diocesà ,
M ar tí Bone t presen tà il

mo ~sè n

l'aprovació del CE de 24 .V uns
nous mòd ul s dels rcgi5 tres sacramentals. Es tracta d'u na simplificació important i d'u n sistema veram ent útil , lot en ca talà. La Delegac ió dioc.:esana d'ensenyament
i catequesi presentà una com ple·
ta i precba inrormac ió sobre els
cent res oficials de la diòcesi i els
seus agen ts de pastoral. A la diò·
cesi barce lonina hi ha 36 r EM
amb Ull S 36.000 alumnes atesos
per 120 persones, 28 de les quals
amb l'encàrrec dc director espiritu al : 66 són preveres diocesans,

24 re ligiosos, 2 re ligioses i 14
laics (nombre rel ativament im·

portant! ). Un dels ca mins de treball ini cials enguany só n e ls conlactes amb la JOC i ci M EC en
ordre a es timular la col-laboració
amh aques ts moviments, així com
Ulla sèrie de trobades d'estudi.

l.cs po nències sob re els Consell s
parroqu iill s de Pastoral i la pre!-.ència dc l'Església en els nous
b ar ri~ foren completades ell la sc-

va Irac lació pel s CP de 2S .IV ; 9.V.
T an t una com l'altra necessiten
una ree laboració que serà feta i
presentada el curs vinent. La in-

forma ció so bre el nou Consell diO~csà

d'economia. majoritàriament
formal per laics, clou la informa·
ció del núm. 7 de «Ressenya».

Salvado r Pié
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Crònica de Girona
Des de l'ú ltima c rò nica fins avui
e n la vida de l'Esglés ia de Giro na
hi ha ha gut dos fe ts dignes de
se r remarca ts: la co ns titució del
Sec retar iat de Jus tícia i Pau a la
diòces i i l'erecc ió de l no u Consell
presbiteral.
La in s tituc ió de l Sec re tariat cic
Justícia i Pa u ha vingut a acorruar
una sèric d' inquietuds d'un bon

nombre de diocesans, in teressats
pel desenvolupament social en un

clima dc just ícia. Funciona des
del febrer i s'ha organitzat a Ira·
vé s dc diferents com issions, on

s'ana litzen qües tions socials cI'actua litat a la llu m de la Popu lorum
progres ~ io i d'a lt res documents socia ls de la doc trina de l'Esglés ia.
Són dc notar Ics dues cam panyes

que s'han por tat a cap de portes

e nfo ra: la de «l'abolició de la pena de mor t » i la de recolzament
a la «presentac ió de Xirinacs com
a ca ndidat a l premi Nóbe l de la
Pa u •. El to decidit amb què e ls
promotors i e ls qu i l'i nteg ren
s 'h an posat e n acció, fa entreveure que e l Secretariat prendrà volada i la seva acc ió calarà a fons.
L'a lt ra no tíc ia impor tan t, d è iem,
ha es tat la co ns titu c ió d el nou
Consell presbiteral. La seva gesta c ió ha es ta t le n ta però, a diferència de l'an terior, ha m o bilitzat pràc ti ca men t gen t de totes les
tendènc ies. El fe t de donar ca buda a representants de grups espon tan is, d ins un a no rmativa esta blerta a nteri o rme nt, ha pr ovoca t que a l'hora de les vo tacio ns

s 'originessin veritables campanyes
per a presentar ca ndida ts. La primera sessió de l Consell es va tcnir e l 12 de maig. E l més notable
d 'aqu esta jorn ada ini cial van ser
les paraules de l prelat en què as~e n yalà e ls criteris pastorals que
han d'iBuminar e ls debats i les
resolucions. Establí com a primer
c riteri apun tar vers u na Església
dc to e minentme nt mi ssione r, i
com n segon la integrac ió de ls
laics en Ics responsa bilitat\) de
l'E ~g l ésia. En pa rlar de ls temes a
trac tar, expressà que pen sava dur
a la conside ra c ió els assumptes
de més importància de la diòcesi,
a dvertint que caldrà vig ilar de no
ca ure en l'escu ll de queda ,' absorbits pels problemes clericals o
pels problemes int raeclesials. La
m irada de ls diocesans i, més especialment, la dels clergues, està
posada en Ics qües ti ons a es tudiar
i reso ldre pel nou Consel l. D'ell
se n'espera força per man tenir en
tens ió l'esperit dels més a rri scats
en la pastoral i de tot e l Pob le
de Déu que s'esforça a ser fidel
a l'Evangeli. El p rim er pas ja està fe t ; es tem segurs que vi ndran
també e ls altres.
Dins les act ivitats q ue ha n començal enguany a la diòcesi hem
de parlar també d e les que ha promogu t e l Servei d'Orien tació Vocacional. Per situar-vos direm que
fa t res anys c i Seminari Meno r
d e la d iòces i va expe rim en tar una
trans fo rm ació notable, en deixar
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la clàssica estructura triden t ina.
El primer pas consistí en la s upressió de i'interna t per a nois
d'li a 14 anys (segona e tapa
d 'EGB ) i la creació d'una mena
de «seminari en diàs pora». Els
no is d 'aques tes edats que manifesten te nir vocació, continuèn vi·
vint amb les cves famíl ies i van
a l'escoJa amb els seus amics de
pob le, i són atesos per un sa cer·
dot de l'equip del Seminari, que
e ls reuneix i e ls visita periQd ica·
ment, o ri entant·los en la seva vida
crist ia na i cultivant en es pecial els
gè rmens dc vocació. E l segon pas
ha estat la tran sforma ció del Cen·
tre d'Estudis i l'I nternat de la sego na e tapa de l'actual batxillerat
(el que serà e l B UP ) en una residència vocaciona l on els nois que
l'integren reben u na formaci ó cristiana cen trada en un estil de vida
e ntesa com a resposta a Déu i
a ls homes. Per a ls estudjs van a ls
diferents centres de la ciutat. Dins
aq uest con text i d ins un pla d'acció fe t l'es tiu passat, l'equip de
sacerdo ts que porta aquesta res·
ponsabililat ha organitzat tres jor.
nades ci e reflex ió pe r a joves al
voltant de l tema: «¿ No sentiu el
crit de ls homes?» Les trobades de
dissabte i diumenge s'h an celebrat a la Casa d'Espiritualitat de
Banyo les i h i ha pres part un centena r de nois i noies. Amb vista
a l'es tiu hi ha previs t un «camp »
per a nois i noies de més de 15
anys una setmana d'agos t, i u na
«co lònia » per a nois preadoles·
cents . A través d 'aquests intents
es constata com els joves continuen sensibles als signes del
temps i preocupats per donar res-
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postes concre tes a Ics crides que
senten. Potse r ha arribat e l moment de no fixar-sc tant en el nombre i de donar més importància a
la càrrega d'esperit missioner que
han de tenir les comunitats cris·
tianes, lloc privilegiat pe r a sentir la veu de Déu .
Dins una etapa més aviat silenciosa - de renovació de persones
i cic c lari fi cació d'objectius- Cà·
ritas diocesana està entrant fa uns
qu an ts mesos en una orientació
i un es til nous. D'un servei més
aviat assistencial evoluciona vers
un se rvei de promoció social·co·
muni tà ri a. Això vol dir que la seva in fluència ben aviat es farà
sentir en les juntes de les diferents Càritas parroquials, donant
lloc a grups de cris tians compromesos en e l camp de la promoció integral. En aquest sentit es
com pta ja arnb diferen ts experiènc ies que s 'han fet els últims anys
a la ciutat i en a ltres poblacions,
i serà a pa rti r d'aquí on la nova
línia trobarà cons is tència, enmig
de les dificultats que comporten
ca nvis ta n rad icals. La problemà·
tica en aq ues t punt és bastant
complexa a la diòcesi i cal afron·
tar-la a tots nivells. Citem algunes
qüestions candent s: Ja presència
d'a lguns mile rs de nord-afr icans
a Ja província, l'atur laboral, el
caciquisme en diferents camps, el
barraquis me , e l fenomen de ls temporers a la Costa, etc.
En el camp de la pastoral d'infància i adolescència els movimen ts a la diòcesi han treballat
d'acord a mb les programacion s
fetes pel curs 74/75. La prepara-

ció de «Sinera 80. i la participac ió en aques t «camp » dels Minyo ns Escoltes i Guies Sant Jordi de tot Catalunya durant la Setmana San ta, ha polaritzat gona
part del temps dels caps. Els joves tornaren molt animats, més
convenç ut s de la riquesa que hi
ha e n el Moviment Escolta i del
serve i que representa per la s oc ie ta t, no obs ta nt els greus inter-

roga nts que té planteja ts davant

de tipus estruc tural com en altres
anys.

El SCV pre para j a les ac tivitats
d'estiu i té la idea de form ar una

Federació de Centres, donat el
cons iderab le nombre de persones
que es mob ili tzen al seu vo lta nt.

Per Setma na San ta organitzà un
curset de formació de monito rs

a l qua l ass istiren 50 joves. A tenor ci c la nova Llei d'Acampades

un món en situació de canvi, com
10 LS els movim ents educatius d'a-

i conju ntament am b el m oviment

vu i. Els «pre-caps» i les «fo-ques »

fer una Escola de Monitors amb
recone ixemen t oficial. La vo lun-

de form ació s'han vist en gene-

ra l mo ll partic ipats i Ja seva orientació ha estat ben acollida . Com a
problema més candent a l'última
reunió de caps d'agrupament es
plantejà la falta de cons iliaris, per
a l'educac ió de la f~ dels caps
dels infa nts i els adolescents.

El MIJAC ha centrat els esforços del curs en un inlent de defi nició de les opcions del moviment inrantil i juvenil. Pel febrer

hi hagué una «assemblea general»
de monitors, on a partir de la r ea-

lit a t s' intentà a rr iba r a una formulació d'unes conviccions gene-

rals. La campan ya del curs , tant
d'infants com de preado lescents.
ha es tat igualm ent orientada en
aques t sentit, a ixí com les trobades de sector i les diocesanes .anomenades (( Nus » i (( Flama 75 ». Pel
que sembla , no s'ha arribat al
grau de pro fundit a t que s'espera-

va , però s í que s'ha n fe t els passos indispensables de clarificació
per no quedar parats en qües tions

Escolla i el MIJAC, tre balla per
tat hi és, les gestions estan en
marxa, el que cal és la normati va concre ta del Gove rn definint
,'cs latu l de d ites escoles.
1 aqu í, com arreu, he m d'aca-

bar dic n t, que a l costa t de les coses que sonen més, a n ¡vell d'organ it zació, la vida de Ja diòcesi
con ti nua en tre neguits, noves ordenacio ns, po lít iques de grup. nai-

xement de nous grups de joves,
dificullats de dià leg, desigs de clari ficar els ca mps de l'Església i
de l'Esta t, ganes de reviure trad icions ... i una certa por, que ens

té agafa ts a tots, a desafiar a
temps --<les de la fo rça dels mitja ns pobres que ens ofereix i ens

clóna dre t a usar l'Evangeli- l'estatut de la societat del benestar,
la s ituació social o n els dre ts de
l'ho me no són respecta ts i la confi ança que tants c ris tians continuem tenint e n les s ituacions de

poder i de privilegi.
I per avui, res més.

Ramon Oller
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Crònica de Vic
•

Suposo que darrerament tots hem
sentit més d'una vegada la cèlebre ex
pressió d '«on anirem a parar?» en boca
de qui, bé o malament, intenta d'observa r una mica els fet s que succeeixen
ça i lla.

0, s i vo leu, e n un moment o
a ltre de la nos tra re fl ex ió tots hem
quedat un a mica d esco ncertats
davant d 'uns fe ls que ens depassen i no en lenem massa. Don<.:s
bé, en aquest context pluralista
d'avui d ia, e m plau de fer-vos saber que hi ha qui ha d escobert
que, de mome nt , ningú no ha mana t que s' hag i de celebrar l'Eucaris tia de ca ra a ¡'assemblea d e l
pob le c r eie nt. L'a nècdota és ce rtam ent irrisò ri a i ni va ldria la
pena d'esmentar- la, però només
vo ldria recordar lIna cosa molt
elemental: que ci ca p el tenim per
a pensar i qu e ta mbé ca l fer-lo
se rvir e n la pastoral. Ah! i que
l'Am èri ca j a fo u descoberta al segle xv. es cla r qu e també diuen
qu e en la varietat hi ha el gu s t.
Amb motiu del renou que ha produït
darrerament la qüestió de la nostra
cultura , als cristians de Vic-Solso na
ens ha arribat. a través de l cc Full Diocesà". la paraula cla ra i neta del bisbe.
considerant la qüestió des del sell punt
de vista de pastor.

Després de constatar que
en la teoria com en la praxi.
g lés ia ha es tat sempre fide l
nos tra llengua: « ... la llengua

tant
l'Esa la
nati-

va és l'in s trumen t més apte, més
na tura l i, per tant , més exig ible,
e n totes les tasques d'int e rcom uni cac ió re ligiosa: predi cació, cateques i, sag ra men ts.» ( El bi sbe
ve a dir que hi ha coses que es
poden i s' ha n dc discutir ; la de
la ll eng ua, no; ho hem fe t sempre així, diguin el que diguin i
passi el que pass i. ) Des prés el
bi sbe anal itza el problema d e la
im mi gració i lamenta les m anipul ac ion s de q uè ha es tat objecte la llengua, i la literatura groll era.
La Comissió de formaci ó permanent
del clergat ha ofert durant aquest curs
unes sessions d'estudi sobre la Cristologia editada per la comissió episcopal.

L'ú lt ima sessió ha es tat dedicada ínt eg ram ent al nou R itual
de la Penitència. Em penso que,
en genera l, e l co njunt ha res ultat
basta n t nuix . En un sector de l
bis bat, l'expli cació dels lemes fou
confiada a professo rs de Sant Cugat i ha tingut ll acunes importan Is. Per a ltra banda, l'assistènc ia tampoc no ha estat lluïda. Segura ment que un a cosa d eu anar
ll igada a mb l'altra , i que una certa ga rantia en la se rietat de les
exp licacions contribuiria a d es pertar una mi ca la fam d e formarnos. Sort osament la comiss ió n'ha
pres co nsc iè ncia, i e ns co nsta que
mirarà de posa r-hi remei.
Andreu Roca
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D'ACí I D'ALLÀ
Barcelona

lin ~ i Iol la Gu iu de l'E::.el «Bu tllolÍ oficial eh.:
l'Arque bisbat . i c i . Full Do minica!' ».
»Aq ucs ta s ilua ció e ra més explicab le quan l'E sglésia ca talana
depe ni a es tre tam e nt dc la Corona
es panyo la i es tava subj ec ta a e lla
en aques tes qües ti ons admin istraí h ·es. Ara, e n canvi, ja no es po t
sos te nir.
. La llengua pròpia de l' Església
de Barcelona ha dc torn a r a se r
ci cata là e n to ls els ni ve ll s, sobreto t en els doc ume ntals i e n e ls d e
co municació, tal co m ho és ja e n
la litúrgia, ta l i admetent semp re
to tes les lraducció ns a a ltres Hengü es que es vegi n pastoralment
aco nsellables,
)I Li preguem amb lO la insisltnc ia que vul gui pre ndre Ics mesu res oportunes pe r a no rm a litza!com m és aviat millo r aquesta s ituació anòmala. Ho demana e l bé
de la nos t ra Esglés ia i de l nostre

diciab i
¡;!és ia,

En una carta oberta a l'arquebisbe de
Barcelona, doctor Jubany, signada ini·
cialment per 306 sacerdots. es dema-

na que la llengua oficial dels documents. registres i publicacions de l'arxidiòcesi , que fins ara ha estat el cas-

tellà, torni a ser el català.

La petició ha estat !eta per S~\
cerclats seculars i dc diversos ordes re ligiosos. i entre els s ignataI is figuren membres de l Consell
Episcopa l i del Consell Presbit eral , alguns vicari s episcopals, ci
prior d c Montserrat i diversos
provincials, El tcxt de la ca rta és
e l següent:
« Els s ignant s, sacerdots d c Barcelona, agraïm públi ca ment la
\ost1'a acti tud Eavo rabl e a la llengua i a la cultura ca talanes, que
heu manifestat e n diverses ocaSi C.1S. Volem ag raïr ta mbé la clara presa de pos tu ra dels bi sb es
de Cata lun y,J e n la seva darrera
declaració.
_Això, i la campanya actual p e r
la normalització del català, deixa
al desco be rt Ull prohle ma que dema na una solució ràpida: és e l
fe l que, amb la pràctica desapari ció cic l'us del llatí, la llengua
oficial escrita de l'Església d e Barcclona és ara e l castellà, En cas tellà só n escrits e ls decre ts, e ls nome name nts eclesiàstics, e ls co muni ca ts oficia ls, els lli bres sacramentals, les actes i sentències ju-

paí s ~.

l'Institut de Teologia de Barcelona,
.. vinculat» a la Facultat de Teologia,
s ecció de Sant Pacià, continua oferint,
preferentment als Iaies. la possibilitat
d'un estudi metòdic I científic de la
Teologia. amb nivell I mètode universitaris, per tal d'aconseguir un aprofundiment teològic de la fe .

Ja ara anun c ia l'obert ura cie
lJlatrÍcu la p e r al curs vinent. Recordem , per a ls lectors interes281

sots, que e ls estudis s istemà ti cs
es desenvolupen en sis quatrimestres (dos per any): octubre- gener i febrer-maig; i que les classes tenen lloc e ls dima rt s, dimec res i d ijous, de 19'30 a 21'30. Un
cop acabats els estudi s i supcl-ades les proves corrcs ponents, els
alumnes reben ci títol de «Dipl omat en Teologia •. Un amp li quadre de professors garan teix la
qual it at de la reflex ió i de l'es tudi. Per a més inform ació cal dirigir-se a la Secretaria de l'I nstitut
(c/ . Diputació, 23 1), els dimarts
dijous , de 7 a 9 del ves pre.

Urgell: Cal vetllar
la pròpia identitat
Mal la pròpia identitat no és un fre
per a la unitat, si, però, per a la unl·
formitat. Som gelosos de conservar la
nostra personal manera d'ésser sobretot en aquests temps de tantes contaminacions.

Per això hom cons idera ben pos iti va la peregrinació diocesana al
centre de la cristiandat per a remarcar la unitat de la fe i rejoven ir l'esperit cristià. El d ia 2
d'abril 540 fidels iniciaven el seu
pelegrinatge a Roma amb motiu
de l'Any Sant. El senyor bisbe
presidi els actes principals a Roma.
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Som bons enamorats de les nostres
coses, i també de la nostra llengua.
La vila d'Organyà té el goig d'ésser
l'origen del primer document literari
esc rit en cata là: "Les homilies • .

Ara vo l e ri gir un monument a
tan s ignifica tiva obra literària, havent inic iat ja les obres del seu sí
permanent :1 la llengua i a la història del nostre poble.

I una altra prova que ens agrada .. lo
nostre-: Hom sap que a la nostra història es confonen la fe del poble , l'art
I la cultura.

El romànic forma part dels nos·
tres paisatges pirinencs. I , malgrat les va luoses expoliacions que
hem sofert, resten encara a les
nostres comarques, obres de gran
valor. Pc r això el bisbe Joan amb
data de vint-i-vuit d'abril constituí la Comissió Diocesana per al
Patrimoni Artístic i Documental
de la Diòcesi, i li assenyalà fun·
cions tècniques i executives per a
conservar i res taurar les obres
d 'art del Bi sbat. El dia 13 de maig
aquest nou organisme diocesà tingué ja la primera reunió i encelà la seva im portantíssima tasca
cultura l. Sectors de la premsa regiona l i prov incial aprofitaren
aquesta not ícia i la del robatori
de la «imatge » de Ca nòlic per
llescar sensacionalismes a tort i
a dret. Sortiren a relluir fets reals
i imaginaris, sense respecfe a persones ni institucions. Un rectoret
de poble -confidencialment us
d iré que sóc el mateix c ronista-O
ha hagut d'anar al jutja t a fer

declaracions pe r c ulpa d '.el lema
d e los expolios ell la diócesis la·
l elH e» (¿ nova terminologia canò·

n iean Quan tots aquests afers
són trac tats a les pàgines de . Su·
ccsos» ja no cal dir f es més . Jo
dirb que a les manipulacions a
què hem estat sotmesos els rurals
de muntanya, ara cal afegir-n'hi
una a ll ra : la de la pre msa . Però
hom sap que hi ha premsa i premsa : acabo de ll egir en un diari

que a un poble han roba t un Sant
Ant oni romànic. Ja n'hi ha prou.
Un dels objectius prioritaris del bisbe Joan ha estat la voluntat permanent
de compartir el govern de la diòcesi .

Havent-se con s tituït ja a nivell
parroquia l alguns consell s de paslora l, a ra serà creat el diocesà.
Des prés d'una campanya de meno
la lilzació a través del . Full Domi·
ni cal. , s'ha dut a term e una con
sulta general a fi que e ls laics in·
diqu in els noms de les persones
que segons el seu criteri han de
fo rma r e l Consell diocesà de Pas·
toral. La coHaboració dels fidels
amb les seves respostes no és massa triomfalista pe l seu nombre
però tampoc desesperant e~
aques ta època de pessimi sme conform ista i manca d'esperit de participació. Suposem que el nou organisme diocesà començarà a funcionar pel juny .
Durant la primera quinzena de maig
el senyor bisbe ha realitzat la Visita

Pastoral a l'arxiprestat de la Pobla de
Segur.

Aqu esl afer pas lo ra l té un to (a·
miliar i íntim a les nostres coma rques : hi ha molts poble ts on
tots e ls fide ls, sense presses, poden sa luda r pe rsonalme nt e l bis·
be, besar e l seu anell i parlar·1i
de les seves preocupacions : la
des pob lació, l'esco larització, la
cond ucció d'a igües, el teula t de
l'esglés ia, les collites i e ls preus ...
Les pe rsones de muntanya són
se renes i encaixen les situacions
angoixoses. Alguns grups es preocu pen me lòdicamenl de les pe rs·
pect ives d'aquestes comarques,
com ara el SECOD, a l Pa lla rs.

El bisbe Joan acaba la seva darrera
comunicació pastoral adreçada als seus
diocesans amb aquestes paraules :

cd . abans d'acabar la meva carta , e l meu record se'n va a l'altre extrem d'Espanya: a Las Palmas. Llegeixo que el Gove rn ha
suprimit l'Assemblea diocesana.
Po lic ies amb metralletes barraven
e l pas de l'edifici de reunió. Primer Va llecas, a ra les Canàries. On
som? i lEs que 110 ens podem reunir?
. Tant que cos ta de fer participar al poble activament en les
coses de l'Església, només fa ltaven aques tes dificu lta ts noves.
S 'està fent un bon nus. Qui e l deslligarà?»
Sense oblidar les nostres coses,
pe nsem ta mbé en les de tots.

Antoni Mirabet
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València
Una petició, signada per dotze professors i cent dos alumnes, i dirigida

al degà de la Facultat de Teologia Sant
Vicent Ferrer, de Val encia, secció de!

Montcada, diu textualm ent:

«Consta tem : I. Que la Facul tat de Teo logia Sant Vicent Fc·
rre r, d c Va lència, secció de Mo ntcada, es tà inse rid a d ins un a collcctivitat huma na difere nciada
per una sèrie de peculia r ita ts sor ia ls , econòmiques, hi s tòriques,
culturals i lingüfsti ques que s'a nomena País Va lencià i que com prèn
bàs icam en t l'a ntic Regne de Va·
lència.
»2. Que cap entitat qu e tin ga
com a fina litat especírica la for·
!TIació ¡ntcHectual i cultural del s
~c u s

m embres no pot viure d 'es-

quena a la realitat sòcio-cult ural
dc la comunitat humana en la

qual està inserida sense cometre
una vio lac ió de ls dre ts d'aqu eixa

comunitat.
~ 3.
Que una de les pecu lia ri.
la ts més impo rtants de la comu·
ni tat huma na que anomene m Pa ís
Valen cià és la llengua pròpia qu e
l'aglutina his tò ri cam ent com a
pobl e i qu e a l'actualita t es parla
pe r la m ajo r part d els seus habita nts.
. 4. Que l'Església d e la Nova
Aliança és ca tò lica o unive rsa l i
es real itza a les esglésies parti eu·
lars no desencarnades, s inó totalm ent unid es al fet humà . En tre
tants docum en ts del Magiste ri d e
l' E sglésia adduïm e l següent :
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(. L'Esglé!) ia a mb Ics se ues r¡que' es sobrenatura ls fecunda d es cic
clin s les qualitats cic l'esperit i el
ge ni de cadascun clels pobles, le;,
defensa, Ics perfecciona i res taura
en CrisI. Així, l'E sglésia a lhora
que duu a te rm e e l se u dl:ure propi , cont r ib ueix a la c ivilit zació i
la impulsa; i amb la seLLa acció
fin s i LOt litúrgica, forma ¡'hom l:
en la llibe rtat interior»» (Cm h
r1il/lll et spes», 58; LlI/llell Ce ll IiI/III , 13; Ga",lil/lII el Spes, 44 , 54,
j5; Decret «Ad GCllliu m » 4, tO ,
21 , 26).

»5. Que conseg üent men t , la
facu ltat dc Teo logia com a ce ntre
t- up erior i més q ualifica t de l'ellse nya ment de la teologia i de la
cultura re ligiosa de l Pa ís Valenc ià té una res po nsabilitat no so ls
humana s inó ta mbé eclesial ¡rre·
nun c iable qu e importa l'entroncament i el cultiu de la realitat cu l·
fura l en què viu. Açò exige ix evid entment que s'incloga i promoga en ella l'a p re nen ta tge cie ntífic
corres ponent de la lI engua·cultu·
ra en què s 'expressa el nostre po·
ble i nosaltres mate ixos com a
part d 'ell.
»Dew .mcicm : 6. Que fins ara
no s' ha fe t res pe r ta l de res tabli r
,'o rdre natural d e coses en aques t
~ entit i qu e , pe r tant, no s'han
tingut en compte les normes d octrinals d e l Magis teri de l'E sglésia
(ef. radiomissa tges d e Pius X IT ,
1939 , 1941 , 1955; Encíclica Pace m
in terris; Galldiwn et s pes, 29;
Enc ícli ca Popl/lonl'" progr ess io,
40; O ClOgesi ma ad ven iells; Mis·
sa tge de Pau V I amb motiu de l
XXV aniversari de la U NESC~

Asscmblt..:3 Conjunt a, 197 1), Ics
orie ntac io ns d c la UNESCO i Ics
no rmes de la legis lació espanyola
a l res pecte.
"Supose m: 7. Que si bé a nivell oficia l esta tal ha estat ma ntinguda fins ara a qu es ta si tuac ió
a nòmala a la uni versitat valentina, l'Església , qu c no té ca p intc·
rès polític, pot i ha d'cstar a l cos·
lat de Ics minories sòcio-culturals
én qualsevol a specte j us tamen t
re ivindi cable no tingut e n compte,
bé s iga econòmic, social o lingüísti ca-cu ltu ral ( Pacem i n terris).
»Deman enl : 8. Que s'cleve 13
pet ició pertinent a l'Exm . i Rvdm.
Sr. gran cancellcr de la Facultat,
pe r lai q ue a la m ajo r breve tat es
pose n a la s ituació anòma la que
aban s hem senya la t.
. 9. Que s'insert e din s el pla
d'es tud is de la Facultat l'ensenyame nt de la lle ngua i cultura valencianes.»
Un grup de catòlics valencians .ssistents a la Missa de Descoberta d'enguany, ha donat a conèixer els fets que
s'hi esdevingueren en pretendre', celebrar-la en castellà en comptes de ferho en valencià com en anys anteriors.

Els fidel s assistents, am b gra n
fer m esa , exi giren l'ús del va lencià.
I l'csmen tat grup es pregunta :
«Fins quan e l Poble Va lencià perme trà la di scrimi nació de la pròpia lle ngua e n la lit úrgia de la B a!' í1 ica de la seua Pat rona? Quina

r<)ó pode n dona r ¡'arquebisbe i e l
Capíto l dc la Scu del fCI qu e no
hi ha enca ra un a so la missa en
valencià a la Ca tedra l? Després
dc dcu anys del Concili Vaticà \T ,
¿ pot ignorar l'Esglés ia dc Va lènc ia e l fet teològic i hu mà de l'ús
dc Ics llengües po pulars e n la litúrgia? Precisa men t pe r haver esIai me nys preada i perseguida la
lleng ua de ls vale nc ia ns per l'Es·
glésia durant tan t de temps, ¿no
és l'ho ra de ser conseqü ents rect¡ricant Ics eq uivocacions passaci es ?»

Vic
El Monestir de Sant Joan de les Abadesses celebra el 825' anive rsari de la
confHIgracló de l'Església.

Dint re les fes tes, ci dia 6 dc
ju lio l d'e nguany la vila ha in augura t un Muse u de l Mo nes ti r q ue
recull i exposa amb una gra n digni tat j amb m o lt senti t pedagògic
una sèri e no tab le d'objec les d'art
que iHustren el visi tant so bre c i
passa t artístic del m o nes tir. ~s
una be lla manera de sens ibilitzar
e ls vilata ns i d'i Hus trar e ls forastcrs.
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TEMPS OBERT
Una presència i una

- - --

actitud inexplicables?
Quan a l país s'es tan dificultant
i es prohibeixen publicacions i
assemblees c ri stianes i es trobe n
tants d'inconvenient s per a l'ex-

pressió dels corrents democràti cs,
s'ha ret públ ica l'apologia d'una
associació iHegal, la Guerrilla de
Cristo Rey, a través del diari
. Arriba » (25·5·75 ), ò rga n cent ral
de la premsa del Mov imicnto-orga.
nizació n, posa nt -la al mateix nivell
de legalitat que la Conferènc ia
Episcopa l Espanyola.
Certament resulta inte ressant
perquè constitueix una nova apor-

tació cie pes, e l fet de fac ili tar
tanta

evidència

sobre

¡'es /alus

d 'un grup d'aq uestes característi·
ques per part d'una persona que,

segons sembla, se la pot considerar com un dels seus líde rs, Sanchez Covi sa. Amb tot, pe r què
manifesta tan palesamen t la iHegali tat de la pròpia guerrilla?
pe r què .... qu ina necess itat en té?
o millor, potser, què el mOU a
fer·ho? Per altra banda afegeix
que si no està autoritzada és perquè no ho ha demana!. Però ...
per què no ho demana? Diu tam·
bé que la guerrilla no refusa ¡'ús
de la violè ncia en la seva actuació,
perquè. és cIar, si no ja no seria
t.
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una guerrilla. Però, anem a pams.
Sobre el fet de parlar . Arriba.

d'una organització Hlegal volem
des tacar que, segons ci c ronista
cie «Tele/eXpres » (26·5·75), atesa
una c ircular del fi scal del Tribu·
nal Suprem, parlar cI'una associac ió i !-legal constitue ix una apologia del del ic te.
Quanl al re t de no refusar l'ús
de la violència, ho comprenem car,
com hem ,til , és prop i de tota
guer ri ll a ; però el fe l cie comprendrc-ho no vol dir que en siguem
partidaris. El fet de lligar la guer·
r illa i la violència amb «Cnsto
Rey» vol d ir que no s'ha entès .
Primcr perquè la reialesa de Crist
no ve imposada per la força del s
poders d 'aq uest món. i a més per·
què e l Regne que va inaugurar
CrisI és el Regne de Déu que, tan·
mate ix , és un regne de veritat i
de vicia, de sanleda t i de gràcia,
de jus tícia , d'amor i de pau.t No
és d'aquest món, O sigui no es recolza, com hem dit, en els poders
d'aques t món, per això Pere va
haver d'embeinar l'espasa ... i per
això Pilat quan va preguntar a
Jesús s i cra re i va obtenir aquesta resposta (per bé que no la va
entendre) : . Tu mateix ho dius:
sóc re i. Jo per a ixò he nascut i
per a ixò he vingut al m Ón: per
donar testimoniatge de la veritat. ..• (Jo t 8, 37).
Aq uests daITers temps per tal
de justi ficar la violència sl1a ad-

Del prefaci de la missa de Jesucrist Rei.

duït que Jesucrist també va expulsar els mercaders del temple.
Certament és un exemple de la ira
dc Déu, però no es pot fer servir
com a justificant de la ira dels
homes. A més a més cal tenir
present que el mateix Jesucrist
equipara la ira dels homes amb
ci seu efecte habitual , l'homicidi

(Mt 5, 22). i que proposa un estil
de reaccions que no tenen res a
veure amb els instints d'egoisme
o de venjança (Lc 6, 27-38).
Per tant, fer ús de la violència
és totalment contrari a allò que
Crist ensenyà. I (er-ne ús el} nom
de Crist, ens sembla molt gros si
no delirant. o qui sap què ...
S. C.
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