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EL RETORN DEL CARDENAL
MIQUEL ESTRADt

A mit ja1'l m arç, apro{ilwlI

li/ ili

brell eswda a Tarra gUl1ll, vaig

alIar a la cat edral. A l'altar de sant Fructuós UllS obrers es t aven

excavant la cripta que ha d 'acolli, les despulles d el carcleHal Vidal
; Barraql/er. El silenci s'hi ha via tornat soroll, un so roll eixordador que ni ens perme tia d'ent endre 'n s. E s ben bé que les entranyes de TarragoHa SÓ n roca viva. Del fO li S mllleix d'aquelles esI ranyes i barrejat amb el soroll, em ve nia el ressò de les paraules
d el prim er màrtir larragolli: «Ja IlO us man carà pastor, i l'afllor

i la promesa del Senyor ja

110 podran fallir , ni en aqu es t món ni
ell l'altre. Perqu è això que esteu veient és feblesa d'una hora. »
I fou també davatlt aquell esquinçament remorós d'e ntranyes remogudes que vaig pensar en la distinció que fa m ossèn elavé
elltre trasllar ; retorn: «Nin gú no n'impedia el tras l/at [de les
des pulles ]; però sí el retorn .» I vaig recordar encara la darrera
estrofa del poema de mossèn Muntan yola:
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El que 110 Ilan dit l'ocell i l'ona,
l'Am or que ho canti a plena veu:
El Cardenal de Tarra gona
retornarà a la seva S eu!
Retornarà, p erqu è C0111 diu el dOG IOr P011l i Col: «Vida l i Bar·
raqu er és morI i encara viu. "

Es amb tota intenció, dOlles, que la procllH1Ul d el retorn diu
el núm. 3: I( Per al trasllat d'unes despulles rlO calia ni rewzir
mw comissió, n; preparar-lo tall sig ni{ica liv1l1ll el1t, ,li haver es perat tant de temps. La vida, l'exili i la mori del card enal for en
s ignifi ca tius i això comporla que tamb é sigui significatiu el retorn
e ll

de les seves despulles.»

La significació del retorn podria resumir-se ell una sola expressió: prestar WI serve; que encara devem. Vindi cació i com promís,

els dos concept es clau de la proclama , apunteu ell aq uesta direcció: lola l'Església de Calalunya està en deLtte (1mb el cardel/al
i alllb el poble.
Hem perm ès tols plegats dl/rallt molts allys que uns interessos
comprensibles, emparQlll-se en W1 (l/'1onima/ estran yo donant fa
cara, enfanguessin la imatge del cardellal. Hi ha Ilagl/t ma ssa s i·
lel1 cis, explica bles alguns, d'altres sense explicació possible, en tOrll
de la seva rrz;ss;ó. Els s ilencis culpables o vergonyants no es redi·
m eixen només amb paraules. Parlar 1I10lt per defensar-llos, o par·
lar moll en defellsa del cardenal, fóra servir-n os 110sal/res matei·
xas. L'actitud que el poble eHS demana és d'un compromís. El
cOlnpromis en les /inies obertes pel cardenal, tan vàlides avui com
quall ell les iniciava, serà la mil/or vindicació.
En la defen sa del cardenal ens cal inlilar la seva sobrietat; eH
el seu Te s/ament Espiritual '10 ataca la mentida amb un desbor-
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dam ent de veritat s, sinó que es limita a una constatació: fCDeclaro
que sóc iHl10cent de totes les ac u sacions que, con t ra mi, han es tat
fetes.» E.s feina dels his toriadors fer resplendir la veritat amb
f ets. La r/Os tra feina , més modesta i pot ser més difícil, és fer l a
veritat ( c f. Jo 3,21 ; Ef 4,15 ). I I" verit at es fa comprOl" etellt -s'lú.
Una villdicació sense compro mís fó ra cosa buida, m entre que
un compro m is seriós sempre t é Ull caieHt vindicatiu . Es Wl dels
grw1S aspect es d e la resurrecció de Jesú s: Déu 110 res po l1 al de·
vessaU de paraules acusadores dels enemics d e Jesú s amb UIt altre
devessall de paraules de d e fen sa. La seva respos ta és molt més
profwula: ressuscita Jesús, és a dir: es compro m et en la seva
obra. QU(lll el co mpromís és radical comporta posar-se al cos tat
d'algú sel7se co nd icion s. I els apòstols són t estimonis de Jesús na
tal1l per llurs discllrsos a pologètics co m pel compromís qll e prellJ; ll crcll : es co mprom eteren a mb Jesús, es posareu al seu cos tat illcOI'l dicionallll elll .
Per aqu esta raó el //lot tra sllat l lU és suficient. Tra slladar les
d es pulles del cardenal, ho hauria permès tothom s i IlO Ilagu és
sigllificat 1lI1 compromís; de la m at eix a manera qlle sense cap
co mpromís 110 /11 d is posà des d e dalt que li fo ssin celebrat s els
fun erals que com a cardel1ll1 li co rres polliell. Era ulla 110 rma que
calia complir. Molt s d 'aqu ells fun erals devieu se r vis tos com un
el/t erram cul de fil/itiu. I poc se'n va faltar que 1'10 Ilo fo ssill ! COI1l
d;"l el docto r P0 11l i Go/, « 110 es t rac ta del mer tra sllat d 'unes despulles [ .. . ] silllple11le1ll per co m plir tma vO/WlIa, del difu11t, per
Ull desig natural d e la fa mí/ia i per Ull deure de l'Esglés ia de
Tarragona». I~ es, doncs, d'e l1t erra m elll de finitiu! Les seves des pulles reposara" a la cripta de l'altar de sa"t Fructuós de la cat edral
de Tarra golla, però el cardenal viu i viurà! I nosaltres e ll S comprometem amb ell, és a dir: ert S posem al seu cos lat en la missió
que ell des plegà i en les ¡¡nies que seguí.
Quin es só,., aquestes línies ? La proclama fa una llista de fets
en què el cardenal Vidal es pro nuncià; se n'Ili podrien a fegir d'al3

Ires. Els fels compteu, però mai 110 són definitius, perquè de pellen
tl e les ocasions i de les circums tàncies, i aquestes varien. U" com promís amb els fets podria significar un immobilisme i fills llll
retrocés. Allò que és ob jecte del compro mís són les actituds, de
les quals lleixeu els fets, tamb é esm elltades e ll la proclama: era
llll hom e lliure, lú cid, amb visió de futur, provisor i provident, de
11l0tivaci011S profundament evangèliq ues, fid el al ma1Jamel1l d e l'a11101'. I jo hi afegiria de gust: Ull hom e d'Església que sabia demollar perdó. E:. s aquest el servei que d evem al 1Iost r e pO /lle i eH el
qual ens cal comprometre'ns.

El1s cal ser lliures. Els cristialls hem eS fllf alliberat s per li la
lIib er flll. No eli S aprofitaria gellS sortir d'l/na depeudèllcia per
caure ell una altra. Ni s'hi val a dir que l'Església ja ho és, de
lliure. El cardenal, en t/l/a caria al IIIII/ ci datada el març de 1925,
lleia tex [ualm em : «L'Església ha d 'ésser i apa rèixer lliure.» No
servirien de res IIl1 es aparences de llibertat , s i 110 er eu ex pressió
d'una llib ertat real; però tampoc lla fóra prou d'ésser lliure, si
els hom es 110 la hi veien.
La visió de futur , que dllU a WIG previsió lú cida i a proveir el
que cal, és Ull alfre dels serveis que devem al poble. « ... l1 s fàcil
d e preveure les serioses dificultats ... ». «A Catalunya es preveu que
voldra" en viar-hi bisbes no cafll/an s ... ». «Es proposen de restabli r
l'al1tic Concordat ... ». «Em fa por que se li donarà una iwerpreJació
política [a la ca r ta collect iva del 1937 ] •. Farell il1co lll plllb les els
exemples que trobaríem d 'aquesta actitud previsora i provident
en la corres pondència del cardenal. Mirar ca p al fUllO' ,. allar-lo
construïm IlO és falta de confiança en Déu; fóra m és aviat caure
en la x;,npleria de deixar-nos engolir pel destí. Si és cerI que ens
cal confiar totalm en t en l'Esperit, que és qui gove rna l'Església,
tamb é ho és que ' lO hem de refiar-nos-en.
t es motivacions de la nos tra conducta hali de ser profullda4

m ent evallgèliques.

eS d¡'··11O

tot i potser és 110 dir r es, perqu è

t evrll1ge li és molt sofert, i e ll 110'1/ de l'eva ngeli 110/11 ha jllstificat
moltes coses. Per ò ,,'hi lla que 110 podell se r justificades lli per
tewl1lgeli, per /1Io lt qu e l'illterpretem a la llostra ""m era. Per
exemple: la hipocresia, la calúmnia, la venjança; judicar, co ndem·
l1ar; refllsar d e perdonar, 110 voler dema/Ulr perdó; 110 proclamar
la verital f iliS a risc d e la vida . / tant es d'altres!
La motivació eVll11gèlicll f01lall/elltal és se r fidels al mal1al11ellt
de l'amor, per ò al ",allam el1/ d e l'amor pres IOl se ll ce r : fe ell
l'f/mor amb qu è Déu ens eslil11a, cosa qu e ellS fa llom es d'es pe·
rWlça CO llIra Iota temptació de d esesper, ,- lm esfo r ç, sellse l¡",i ls
de pràctiqlles Ir1l11qlli/-ljl zadores, per estimar CO /1l Jesu crist ells lla
es timar. «No poseli ¡¡milS a l'a'IIor al p r oïsme si lla vol ell limitar
l'llil/or a D éu. II «Per eSl ill/ar 110 podeu aflegar eXCl/ sa.» «Pen sa qu e
ei S

(all

rec /or dels qui /'lO va ll a missa COI11 d el s que lli

V lI1l. 11

«Un

bisbe, el/ ca ra q u e es veg i perseguit i empresol1at , COl1tiww esse nt
d e tOl S i es d eu a lOt s, i per això estima i perdona .» «E scau tant
a la miss ió d'un bisbe d'estimar i procurar la pau !»
E.s co nse qü ència d e l'all1 o r saber perdonar. Vidal i Bar raqu er
d eia en una ca rra al cardenal Pacelli qu e el Sel1yor li cOllcedia
« WIll

fa cilita I g ran per al perdó i l'oblit ». E l se ll T es talllel11 Espi·

ritlial come l/ ça amb el perdó d e lot s els seu s ell elll ics.

es

una

aCli/lld obligada, q ll e !tomes d'Esgl ésia hali pres SOVill1 a lil o l per ·
sOl1al i filiS co Nec tivlll11 el1t. /·/ 0 11/ no hi perd res perdonant, sobre·
tol si l'elle11lic ja és desarmat i vell çul. Per ò d emanar perdó ja és
lma altra cosa! Del Teslamelll Espiritual del ca rdenal m'ünpres·

siouen particularment aquelles paraules amb qllè d em ana perdó
a 101ho lll , es pec ial/ll en l als seti s diocesa ns, pel s mals exemples
qu e el s hagués pogut d011Q r i per have r ·los fet sofrir fins involurz tà·
rialllerll.
Delirà ser

UI'!

d els aspectes m és d ifid /s d el co mpromís que ens

cal prendre, però em se mbla que es tracta d'una actitud in excu·
sable. Viudicar WI profeta vol dir proclamar la in j u stícia de la
seva 11I0 rl , o de la seva marginació, ob r ar la ju sticia que el pro--
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feta reclamava i demanar perdó en nom d'aquells qui el marginaren. I això no és cap judici moral, perqu è el perdó i la re paració
tenen relació no nom és amb la culpa, sinó també amb el mal
comès i amb les seves conseqüències, fin s suposant que no ll i
hagi hagut culpa. Cal dir, amb tot , que una conversió sincera i una
reparació efi caç són maneres de demanar perdó, fin s sense parllUles ni d eclaracions explicites. Tanmateix, la pregunta queda ell
l'aire: ,,'hi lla prou, amb això?

La cat edral de Tarra gona tornarà a ser silenciosa. Les seves

entrallyes, ja asserenades, hauran a.collit amorosameHl el cardel/al Fran cesc d'Assís Vidal i Barraquer, la presència del qual serà
W1 re pt e constant a la nostra consciència. «La història li està fent
justícia» afirma el doctor Pont i Col, una ju sticia que nosaltres
reblarem 11mb el nostre compromís, qL~ e serà la nOSlra histò ria ,
successió de la seva. Per això continua l'arqu ebisbe de Tarrago na :
«El necessit em . Tanl de bo que sapiguem fer-nos-el nostre.»
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DADES BIOGRÀFIQUES
1868
1887

Naixença a Cambril s, e l 3 d 'octubre .
Es tudis de Dre t a Barce lo na, fin s e l 1893.

1895
1899

En tra al Seminari de Ba rcelona.

1909
19/1
19/3
19/ 3

Vi cari genera l i prov iso r dc l 'a rqu ebi sbe Cos ta i Fornaguera .

J:.s ord enat sacerdo t per l 'a rqu ebi sbe Cos ta i Fornague ra . ci

17 de se te mbre.
Vicari cap itu lar en seu vacan t.
Vi ca ri gen era l i pro visor dc l'arquebisbe López Pelacz.
Precon itzat bisbe de Pcnt acòn ia i ad mini strador apos tòlic
de Solsona, per Piu s X .

1914

Co nsagra t b is be, a Ta rrago na, e l 26 d'ab ril, pren possess ió
dc la seva di òces i de Solsona el 23 de maig. Senador.
1917 Vocal de la Comi ssió de re for m a de l Concordat.
1919 Arquebisbe de Ta rragona. Precon itzat per Bene t XV el 7 de
maig, pren possessió de la nova seu el 4 de desembre.

192 /
1931

Benet XV ci ra ca rdena l, c i 7 de març.
Preside nt dc la Conrc rè ncia dels metropolita ns espanyob,

fins al 1936.
1936 21 de juliol: Sortida del Pa la u a rqueb isba l i tras lla t a Po bl et.
23 de juliol: A Pob le t, és de tin gut pe r ele me nts de la FA I.
E ntra a la presó de Mo nt blanc.
30 de julio l: S'embarca. a Barce lona, ca p a Itàli a.
1937 Ca rta pas to ra l coBecti "a dels bi sbes es pa nyo ls, qu e e ll no
s igna .
1938 3 de març : Carta al ge nera l Franco en la qua l li de mana
que negociï la pau.

t2 de març: Carta a l docto r Negrín en cI mate ix sentil.
30 d'abril : Ofereix al go vern de la República de constituir·se
en os tat ge perquè els sacerdots i e ls fidels que hi ha a les

presons s iguin alli berals.
J939

Febrer. Li és comunica t oficialmen t que no pot tornar a la

1943

seva arx idiòcesi.
Mo r a Friburg, Suïssa, e l 13 de se te mbre .

7

EL CARDENAL VIDAL,
HOME D'ESGLÉSIA
JOSEP PONT I GOL, Arqu ebisbe de Tarragona

J:.s mon i encara és viu . .es Com tots els homes que enCal"nen
una època apass ionada, sobretot quan aquesta encara els necessi ta. El seu marc històric és el d'una renaixença que es volia
obrir cam.í cap al nos tre retrobament coHcctiu, i que, al cap de

cent anys, cerca amb daler la definitiva sortida.
No cal pas presentar-lo. Ma lgrat e ls llargs i forçats silencis
entorn de la seva persona, tothom, almenys superficialment, té
esment d'aquell ca rdenal-arquebisbe de Tarragona , fill de Cambril s, que va viure, exercint-hi un paper d'alta responsabilitat, els
períodes tan diversificats de la Monarquia -en el seu final de la
Dic tadura-, de la Re pública , de la guerra civi l i de la postguerra;
que les dues darreres etapes, les va viure a l'exili, i que a l'exili
morí l'any 1943, a l'eda t de 75 a nys; que les seves ales pulles no
havien pogut encara ésser enterrades a la ca tedral de Tarragona .
com era el seu desig, manifestat en testament, i que es guardaven reverentment en una cartoixa de Suïssa, del cantó de Friburg;
i que ara , després de trenta-cinc anys, en fem el desitjat trasllat.
8

El retorn de l'exili
P recisame nt amb oca s ió d'aq u c~t e ~ dcvcnim c n l i de la seva
prepa ració, c i seu nOI11 ha rec upera t un a notabl e ressonà ncia. Va
prendre'n la inic ia ti va la nostra Co nrerència Epi scopa l Tanag:o nesa , pe r aco rd un à nime , e n la reuni ó de l mes de maig de 1976.
El nostre « Full Parroquial » del 20 de l mate ix mes dc ma ig, en
re ia públic anun c i, s ignat p l.! r mi , a mb el títo l: «E l missatge del
retorn serà la pa u ».
No es trac ta de l tras llat d ' un c~ des pulles, e ncara qu e, me rescudament , di gne i so lemne, s imp lement per comp lir una volunlat d el dirunt, per un d es ig molt natural de la fa míli a i pe r un
de ure d c l' Esglés ia dc Tarragona. Pe r a a ixò, ben m irat , no ca li a
haver es perat tal1t dc temps. Des d 'Ull principi e ns hem adonat
que es tra cta. d'u n ca s es pec ia l. Hem comprès q ue l'origina litat
del carde nal Vidal i Ba rraqu e r é~ a lt a ment sig nificati va e n e l se u
ca pte nimen t pas to ra l, ta nt dura nt ,'exercici efectiu del seu manda t, com ~o b rc lOt e n e l se u ex ili i e n la seva mo rt ; i qu e tot
a ixò compo rt a que també s igu i s igni[jcatiu el se u r etorn.
També he m comprès que aqu es ta s ignificació va l encara avui
igualment com e n e l mome nt de l se u tras pàs, ara fa t re nta-ci nc
anys. Crec qu e no és difícil cons w.ta r que les circums tà ncies de l
seu exili i la projecció eclesial de la seva pe rsona no só n hi s tòria
passada. Breg uem encara av u i a mb molts de ls prob le mes que
d uguere n el cardenal a les ac titu ds i a les postures, ca usa del
seu exili. La seva època en cara no s'ha a cabat. o sé ~ i ara e n
vivim e ls m o me nts reso lut o ri~ ; ce rtament que el s que vivim són
apass ionants, continuació direc ta del s qu e ell va viure. Pe r això,
abans se m' ha acudit de dir qu e «és mort i e ncara és vi u »:
és home d'ex ili i és prese nt n casa. Crei em qu e cal qu e hi s igui
a mb el mi ssat ge de to ta la seva pe rsonalitat i de lola la seva
ncc ió. El necc~~ i te m . Ta nt de bo qu e sapiguem fer-nas-el nostre.
A ai xò cn~ compro me t l'actu a l mo ment ecles ial i cívic, excepcionalment hi s tò ri c , i l'expectació, que j o cons idero consegüe nt, de
gran part de l' Església i del poble de Ca ta lunya, enca ra de fora ,
amb oca s ió del se u re torn .

Home d 'Esglé sia a mb visió de futur
¿Com e ren , doncs, aques ta persona lita t i aquesta acció del cardenal Vidal i Barraquer, perquè puguem entendre a llò de s ignifi-
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cat iu q ue per a nosa ltres comportu el seu re turn ? Po lser es pot di r
en dos mots, a lmenys e n dos conceptes.
E l prime r. Ell hav ia asso li t una vis ió realis ta, profu nda i, per
da munt de to t, evangèlica de ls problemes de l' Església i de la
societat, da va nt dels qua ls, ell , ho me d'Esglés ia, acce pta sempre
i res pecta el pode r cons tit uï t, sense prendre pa rtit, sinó sentint-sc
molt lli u re, sense ced ir a cap oportun is me, ni de ixar-se int imidar
per ningú .
El l, mogut ún icament pcr la defensa de l dre t, de l bé, de la pau
i la reconci liació evangèliq ues, acceptava sempre pacien tment, però
no sense dolor, les incomp rensions, els a bandons i les crítiques
fàcils q ue li ve ni en d'una banda i d~ l'altra.
El segon mot és aq uest . Era un home lúc id , a mb vi sió de futu r,
previsor, provide nt i ava nçat a l seu tem ps. Les seves in tuïcions i ci
seu exem pl e, generalment ignorats i desat esos, ten ien forç:l per
esta lviar a l'Esglés ia situacio ns tris tes i do lo roses, i c re iem que
enca ra e n tenen.
Si hom resseguís a mb pa usa i a mb re fl exió lola la trajectòria
de la seva vida , h i trobaria sem p l-C el camí d re t d'aq uesta lín ia.
sense cor bes ni tre ncaments. No puc pas fe r-ho. Sí, però, que en retra uré els t re ts més sign ifica tius per ordre cronològic.
De bisbe de Solsona a arquebi sbe de Tarragona

El 1913 és nome na l bisbe de So lsona. Ho va ser sis anys. fins
a l 19 19. El 21 de desem bre, ara fa c inquan ta·vu it anys, fcia la
seva ent rada a Ta rragona com a arq uebisbe de la nos tra a rxid iòcesi. ¿ Em permetreu una re ferè ncia dc ti pus persona l meu ? Puc
dir que, a partir d'aquell 19 19, la meva hi stòri a, petita i humil ,
pot refe rir-se d'a lgu na ma nera a la eva . Aquell mes de desemb re
de 19 19 jo c ra un va ile t de dotze a nys que es tava fent el primer
curs dels meu s estu dis a l semina ri de Solsona. No més em reco rdo
que un d ia va m fe r festa de classe, perquè ens va n dir que ma rxava el senyo r b isb e, dest ina t a Tarragona, i que calia a na r a
acomiada r-lo. H i vam anar; però sobre to t va m fer festa ! Després, a mesura que e m va ig a na r fen t gra n , vaig poder, cada vegada més, a na r segu int els seus passos a mb cre ixent ve neració.
Irreductible davant les pretensions de la Dictadura

Aque lls anys, fin s al 1923, eren els anys de la monarquia li10

beral i decadcnl. Al cshorcs e ra ci m inis tre de Gràcia i Jus tícia
e l qui fei a les presentacions de nomenaments de bis bes. Vida l i
Barraquer r efusà l'oferim ent, prim eram en t, de ser bisbe de Cadis i , després, de ser arqueb isbe de Tol edo, perquè, segons a l'lega,
ell tenia a lt res mires que les de pujar l'esca lafó i pe rquè aquí,
a Cata lunya, cre ia poder pres tar els se us serveis m és bé qu e en
a ltres indrets. Va manten ir sem pre ci pri nc ipi de no acceptar
ascensos ni recompenses de part dels polítics.
Els anys que van de l J923 al J930 són els se t anys de la Di ctadura de l genera l Primo de Ri vera. Vid al i Ba rraquer mai no
intentà, com de vegad es s'ha vo lgut dir, el debi litament de la
Dictadura. Només va voler defe nsar e ls drets de l país i de l poble, q uan la Dictadura no els respectava.
Conseqü en t amb e ls se us princip is, va accep ta r e l règim de Primo de Ri vera. Més encara; en acte solemne i davant del r e i j
del gene ra l va dir, amb tota lli bertat, en un se u discurs, que la
missió de l'Església era missió de pacif icació. L'Església ha de
coHabo rar amb la Di ctadura, digu é en aque ll a av in en tesa, però
h o ha de fer de la seva manera pecul iar: com a Esglés ia. l cadascú

ha de fer-ho segons allò q ue és : el ga llec com a gallec, el català com a ca ta là, e l va lencià com a valencià.
H i va haver mo lta pressió per part de l Directo ri Mil itar perquè el ca rdena l fes e l joc a la política de l govern, que ells en
deien «es pañolista » i «an tiseparat is ta». En un a his tòrica reunió
a la Capi tania Genera l de Barce lona, el cardenal di gué clar i ne t
al pre~idcl1l: «No puc ni rc r ni tan sols semblar que fa ig política. La m illor manera d'ajudar el rei i e l gover n és ac tu a r en
aquest sent it .. No ced iré, encara que apeHin a tots els mitjans» .
Per tal d'aclarir positures i dc marcar orien tacions, e l di a 7 de
març de 1924 es va fer pública un a pastora l coll ectiva dels bisbes de la Tarraconense, s ignada per tots i cadascun d'ell s, sobre

l'acció pastoral elc l'Església en cls afcrs temporals. Se'n féu eel ició catalana i castell ana. Jo recordo que a l seminari de Sol sona
ens la van ll egir al menjado r. Ens va fer mo lta iHus i6, sobretot pe l
fet de manifes ta r-s'hi Ja vol u ntat convergent de tots els nostres

bisbes.
Un motiu continua t de fricció de l'Església amb e l règi m fo u
la intolerànc ia cI'aques t davant qualsevol s igne de ca ta lan itat.
Seria llarg d'his toriar- la. Vida l i Bar raque r , l'any 25, va den unciar obertamen t al capi tà ge neral de Barcelo na que era per motius
polítics qu e hom perseguia e l ca tal à i qu e l'Església no podia presta r-se a fer e l joc a l go ve rn . Dava nt l'acusació qu e això cra fer
polít ica ca ta lan is ta, el cardenal els ve a dir q ue eren ell s els qui
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reien UI1 3 política - la seva- i que e l que volie n e ra obligar-lo a
re r-Ia. Espec ia lment diàrana i ro rt a és la posició de l ca rdenal
quan es tracta de la llengua de l'Església. En aquella en trevis ta
solemne, sua ra esmentada, Vidal i Barraquer digué clar i net:
« o puc o rd ena r que la predi cació i l'ensenyament de la doc u"jna es lac in en idioma, rorma i manera direrents de les que
ordene n e l dret canònic i les dis posicions conci li a rs o s inodal s ».
Per fi, l'any 1928, e ls bisbes de Ca ta lun ya van rer púb lics el>
acords de la reunió que havi en celebrat. Un d'aquests reproduïa
el que ja s'havia pres l'any 21 i el 23, pertocant a l dret de predicar la parau la en la llengua de l poble. Cap a les darreries de la
Di ctad ura, c i ca rde nal me tropolità i to t l'e piscopat ca ta là van
have r cic posar objeccions a mb res pecte i a mb p roves, a mb e nergia i a mb o po rtunit a t, a una sèrie de decrets de congl·cgac i on~
romanes que p res taven suport a la pos ic ió del govern. Aquest:-.
decre ts, a rra njat s per inicia ti va diplomà tica del gover n es pa nyol,
to t i que ni tan so ls es van promulgar a ¡'«Acta Aposto li cac Sedis » (ò rga n ori cia I de la Santa Seu ), i que no van pa s~ar cie b
ca tegoria de protocola ris, van ser rea lme nt ll euge rs i ino port uns ,
i la hi stòria e ls evidencià com a ineficaços per ta l com recolzaven
en un pa lès desconeixeme nt de ls fe ts.
Per tal d e pote nciar l'acció coHectiva de l'episcopa t, Vida l i
Ba rra quer recordà difere nts vegades a l nunc i i fins i lOl a l papa
ci d re t de Catal un ya a posseir b isbes autòctons, cone ixe dors de l
poble que han de pasturar. tot den uncian t la tàc tica de l govern
de fer-ne nomenar de no cata lans. I:.s una a ltra qüestió que , ja
des de llavors, ha result at conrl ic tiva.
e.s natural que, co m a conseqüència de tol això, la presència
del cardenal a la Seu Me tropolitana de Tarragona resul tés molesta a l govern. E l ma te ix pres iden t de l gove rn li va d ir clarament que hom el considerava «COm un símbol o una bandera de
la resistència a l'obra q ue estem duent a term e en aquesta l'Cgi6». La res posta del cardenal fou exacta: «Genera l, he inculca t
sempre el l'especte i la submi ssió a l poder civi l. En consciència ,
pe rò, no puc accedi r a les seves pre tensions quan les consid ero
perjudicials a l dre t de l'Esglés ia». Com a cloenda de la conversa ,
el ge ne ral pres iden t diu obe r tnment a l cardenal que ell és un en~
trebanc a ls plans del govern i que, per a ixò, se li proposa el trasll at a Burgos. El cardena l es va fer fort en la seva negativa i va
dir-li que, e n tot cas, sotme tria la seva actuació a la Santa Seu .
El Directori Militar de P rimo de Ri vera va caure el 1930, i la
República va ser proclamada el 1931. La nova situació era radicalme nt diferent, però ci c rite ri i cI ca pt eniment de l carde nal
seran els mateixos .
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La República: uns mateixos criteris
davant una situació diferen t
Ell accepta el nou règim no per oportunisme, sinó, com ell c i
cas dels dos anteriors, per motius evangèlics. El dia 18 d 'a bril ,
és a dir, quatre dies després de l'advenimen t de la República, el
ca r dena l acudí a complimentar el president Macià. L'en trevista
fou cordial i planera, i Mac ià manifes tà desigs de concòrdia amb
l'Esglés ia . Com a incís , deix eu-m e recordar que, talnlent com si
aquesta primera entrevis ta dels prim ers mOments e ntre el cardenal i ci president n'hagués meresc ut, a més d'altres, una dc
mé~ important en e ls darrers mom ents, que al cap de clo ~ any i
mi g, ci de~cmbl"c dc 1933, c i carde nal, ate nent la in vitació cord ia l
d d pres ide nt g n.! lIm~nl mala lt, l'assbtia a l capçal de l llit i cI preparava per al suprem traspàs. Sens dubte fou e l millor servei que
el cap de l'Església ca talana podia pres tar a l primer magistrat
dc Ca talunya . Francesc Macià moria a mi g matí de la d iada d e
ada!.
Fe nt marxa enrera per continuar el nos tre fil, cal dir que el
cardenal , per mitjà d'una circular, ex hortà els preveres i els laics
a guardar el degut respect e al no u règim i a prestar-li ll eial colk!bo ració. M '¿~ tard , e l mes d'agos t, els bisbes de l'església larraconense adrecen un cèlebre missatge a les Corts constituent s
de la Repúb lica. Suposa e l reconcixemcn t lleial del nou règim i u n
recordatori de prin ci pi s de convivència, recolzats també en la De·
c lara ció de ls drets fonamental s de l'home que no feia gaire havia
proc lamat l'anome nada Societat cie Nacions. Ai xò ho fan amb
l'i ntent d'avan çar-sc a la paraula del s políti cs d'aqu ell , tot ju s t
lIasc ut, òrgan leg is latiu , i així demos t ren que l'Esglés ia 110 a ctua
a mb cri teris oportun is tes, segons el vent polílic que b u fa. Ell tingué cura espec ial qu e l'Esglés ia lla fos co ns iderada host il a les
fórmules democràtiqu es. Ja sabem que dissortadament no tothom
pensava a ixí. Aques tes mesures i el pres tig i del ca rdenal van aparellar a Catalunya una acce ptac ió gai rebé general del nou règim
re publi cà.
Tot això i els bons i d ecbi us oficis dc Vidal i Ba rraquer prop
dc Macià, estalviaren a Catalunya accions incon trolades d'elemen ts extremi s tes, accions qu e, d'altra banda, hom no pogué
evitar a Madrid i e n d'a lt res ciutats importants d'Espan ya, CO m
és ara les revoltes i els ince ndis del 10 a l 12 de maig.
El 14 de juliol del mateix any 31, començaren a treballar les
Corts co nstituen ts. Des del primer momcnt es ma ni fes taren molt
radica ls. El cardenal , portat com se mpre pel seu arany co ncilia-
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dor, no va perdre moment ni ocasió per tal de suavitzar les coscs,
evitar la subversió i crear un clima de concòrdia. Va apro fit ar
ocasions i també les amistats del seu temps d'universitari per a
influ ir, en aquest sentit, sobre ministres o diputats i sobre po·

lítics de diferents colors.
En aques t sentit, hi ha, en tre d'altres, constància documenta l
d'un escrit del cardenal al ministre d'Instrucció Pública en què
li exposa els efectes nocius que derivarien d'una escola t'lI1ica i
In icn . E ls fets demostrarien que, més que a un laïcisme sanitós
i honest, es tendia a un fun es t sectari sme. Les Constituents, però,
aprovarien la Constitució republicana i, amb ella, el famós ar-

ticle 26. Aprovada la Consti tució, el cardena l Vidal amb e ls Mc·
tropolitan s s'afanyà a preparar una pa storal coHec tiva . Signadet

per to ts ells, es féu públi ca e l dia de Cap d 'any del 1932. Ins pirat
en gran part pel cardenal, és un documcnt de gran altuf3 i con·
ti ngu t. Fa distinció neta entre el règi m, que cal accep tar, i la

legislació, que cal millorar per tots e ls mitjans, per bé que no amb
violència. A aquest principi, Vidal i Barraque r hi res tarà fide l

fins a la mort.
En tot aquest con text no van faltar, ta lment COm en el règim
anterior, les protestes del cardenal, semp re que ho exigia cI cas.
Només en cito algunes. Fa una pastoral en defensa dels religio-

sos con tra e ls atacs de què SÓn objecte. Acompa nyat de l cardenal
Jlundain, arquebisbe de Sevilla, fa lIna visita a Manuel Azaña, cap
del govern republicà, per tal de denunciar, amb respecte però amb
fermesa, i sobretot amb llibertat d'esperit, la política governa-

mental respecte a l'Església. Ambdós cardenals escriuen, més
tard , al mateix Azaña protestant con tra el projecte de llei sobre
co nress ions i congregac ions re li gioses. Li diuen que, si es PI-Omulga, els bisbes la denunciaran públi cament, i que la conside·
l'aran anticonst it uc iona l perquè restrin geix certs drets reconegu ts

per la Consti tució.
Un cas hi hagué, des dels primers mesos de règim repub licà,
que [ou notablement difícil i entrebancador per a les relacions

Església·Estat. 10. e l cas del carclena l Segura, arquebisbe de To·
leclo, el qual, ben cI'hora, no ocultà pas la seva poca simpatia per
la nova si tu ac ió i que, d'una manera expeditiva , va ser tra slladat
pel ministre de la Govcrnació, un dia del mes de juny del 193 1,

més enllà de la frontera cI'Irun. El cardena l Segura fou expu l·
sat del territori espanyol. Aquest acte provocà de seguida 1I1la

protesta del cardenal Vidal, junt amb e ls a ltres bisbes de la Tar·
raconense, r eferida tant al fet COm a la forma de l 'expulsió. Ja
abans d'això, el nostre cardenal havia esdevingut un clement de
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conci liac ió i de pac ificac ió entrI..! el gover n i l'arquebis be de Toledo, al cos tat del nun ci i d'altres prelats, i sobretot ho hagué de
ser, després del fet, amb motiu cie les activitats qu e, des de l'exili, con tinuà l'esmentat prelat, el qual, però, e l mes de se te mbre
renuncià a ]a seva se u.
Aquest dissortat in cident provocà que, en absència de l'arquebisbe de Toledo, recaigués so bre el nostre cardenal la presidència
de la Conferència de Metropol itans i, a mb ella, ]a prime ra res·

pon sabilitat de l'Església a Espanya . Amb el seu guan yat prestigi
i amb la scva vi s ió dc les coses, la t.:tsca qu e, des d'aqu ell a en·
lairada respon sabilitat, va rea litzar (o u intensa; de fet, començà
ja , des del primer momen t, en el període constituen t de les
Cort s, i continuà semp re que a lguna amenaça planava damunt els
interessos rel igiosos. Sovintejaven les reunion s de ls m e tropo li tans
a Madrid, co nvocades i presidides pel primat de Tarragona .
Una de les més importants (o u la del novembre del m ateix
1931. A més de ls greus ass umptes de l moment polític constituent,
es va tra ctar a rons de l'Acció Catòlica. Hom va mirar qu e, com
a organisme d'aposto lat, no es conver tís en un òrgan cen tral is ta
que difi cultés l'acció apos tòlica a nivel l de diòces i o de provín cia
eclesiàst ica. Segurament que e l nos tre cardena l tenia ben presents els moviment s de casa nos tra que, com el Fejocisme, no
es podien moure a l di cta t d'un es normes ge nerals allunyades de
les realitats específiques . Ta mbé s 'hi va concre ta r molt bé qu e l'Acció Catòlica, en tant qu e movi me nt d'Església, no podia homologar-sc a un Font Nacional de Dre tes, que aglutinés l'oposició
dretana e n con tra del govern cic la República. Per al nostre cardenal, propugnar i es timula r la unió del s ca tòlics no era exac·
ta m en t el mateix qu e romentar la uni ó dels partits de dreta.
El ca rdenal Vidal tenia tan clar qu e l'Església no havia d'ésser de ca p partit , i que no havia de rer seva la política pròpia de
cap d'e ll s, qu e, durant un ll arg termini an terior a qua lsevol classe
d'eleccions, no reb ia cap persona tge polític, ni d'esquerra ni de
dreta, per tal de no ser ins trum entalitzat , i per no afavorir un a
de terminada política de grup.
Les eleccions del 1933 foren un triomf absolut de les dretes.
Vidal i Barraqu er no s 'hi en tusi as mà pas massa, per tal com aq uest
triomf, com ell encertadament intuí, no equivalia a un triomf del
cristianisme. A ma ns dels sectors triomfants s'enarborava la bandera confessional per esclafar e ls adversaris polítics. En el fon s,
doncs, hom hi descob ria una motivació polí t ica, que contribuïa
a refermar e ls antagonismes, no pas la conciliació. Pensem en
els partits cris tian s COm el de G il Robles, o la nostra UDC, dura·
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ment c rilicat s i a taca ts per al tres partits que ta mbé se'n de ien.
Des de llavors s 'accentuà cada dia més la fòbia CO nlrn el carde·
na l per part del s partit s més monàrquics, a ls quals només interessava ente rrar la República , fos com fos. Els seus con ti nuats
es forços de pac ificac ió i de reco nciliac ió es vei eren difi cult a ts, i
finalment fru s trats, tant pe r l'acció pe rtorbado ra dc l'integrisme de la dre ta, que pe rtot ve ia la mà negra de la maçoneria, com
pe r l'a nticl ericali s me fren è tic de l'ex tre mi s me d'esque rra.
Di ntre d'aquest programa seu de reconci liació, hi ha el projecte,
també seu, d 'obrir ca mí a un conveni, enca ra que fos mínim ,
pe rò a mistós, entre la Repúbli ca i la Santa Seu . Vidal i Barraquer tractava no pa s d 'aconsegu ir un nOu concorda t, s inó d'es tudiar uns punt s bàs ics, objec te de negociació, pe r a rribar dc mome nt a un m oc/us v;vel1 d;. S'h i fe ren molts i lla rgs treball s, via tges a Roma i contactes a mb el president Alcal:í Zamora i amb
l'ambaixador a l Va ticà, Pita Rame ra. La iniciativa , però, trobà
l'oposició de l'ex trema esquerra i encara més de l'ex t rema dre ta.
Aquell a pre ten ia enfonsar l' Església, aquesta enderrocar, fos com
fos, el règim republicà. El projecte, en ell mateix difícil -cal confcssar- ho-, no pogué reeixir.

Me tropo lit à de Cata lunya
Però l'ac tivita t del cardena l, e n aquest temps difícil , no es limitava a orien tar i a pre parar ci ca pteniment de l'Església davant la nova s ituac ió político-socia l. Prccbamcnt fou aqu esta u na
e tapa pas toralme nt molt fecunda. Jo, que aca bava de ca ntar missa, la vaig viure inten sament. El cardena l Vida l i Barraquer, el
metropolità de to ts, n'era e l capdavn ntcr i l'estruc tu rador. Convoca va cada any una assem blea de sace rdots de lot Ca tal un ya.
L'animador n'era e l parc Pijoan. Més de qua tre-cent s se 'n va n
re unir a la qu e feia quatre, celebrada a Tarragona l'~ny 1933.
Jo també hi era. També havia anat, els anys a nteriors, a la tefce ra i a la segona , a Manresa i a Ripoll , res pectiva men t. Les recordo molt bé. Ell sempre les presid ia i l'acompanyaven cb alt res
bisbes.
D'aquelles assemblees sortien orientacions i consignes de treball pastoral: com treballar amb la creixent Federació de Joves
Cris tians i amb els moviments es pecia litzats -cosa nOva a casa
nostra i tot jus t nascuda a Europa-, i amb d'altres o rga nitzacions d'apostolat seglar connectades pe r la Junta Arxidiocesana
d'Acció Catòlica. També la litúrgia , l'Obra d' Exerc icis , la tècnica
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dcb cercles d\:~ tudb. Sc breto t la ca t c qu c~i. Fou una època d' una
ac t ivita t ca teq u b Licn lllolL intensa. Es feia ca leq ues i a to tes ho res.
Recorda ré sempre aqu ell ú nic i gra nd iós a plec ca teq uís t ic dc mile rs d' in fan ts i d 'adolesce nts a Mo ntse rra t ; to t mu nta t sobre les
orientacions tècniques i organitza ti ves de l Comitè in terdiocesà
de pedagogia re lig iosa.
NosaJtres, c le rec ia j ove, a mb poc sOu i a mb mo lt d'op ti m is me
pe r treb allar, seg uí em e ls passos de l ca p esp iri tua l de Ca ta lu nya,
q ue es truc turava i vit a litzava J' E ~g!~siJ d el llos t re país. Im pul sava sempre les obres d'abast s up radiocesà; p reparava adequadament p ro fessors, np lega ts de to ta la Tarracone nse, en les d iferents ciències ecles iàs tiq ues, per a la Faculta t teològica de Tarragona; intuí la c reació d'un se mina ri m e tropolità pe r a tot Cata lunya; m a ldà pe r la c reac ió d' un a ca ixa de compensació in terdiocesa na , e tc. Recordo e nca ra l'emoció amb què a la meva parrò'
q u ia vam anunciar l'abo lic ió del vene rab le ritu a l de l nostre bisbat de S o lsona i que e n endavan t cert es coses Ics fa r íe m d 'un a
a ltra ma ne ra, d 'acorcl a m b e l rit ua l, mo lt posa t a l dkl, de la d iòces i me tro po lita na cic Ta rragona , la qu a l, com a m are i centre
d 'u n ita t de to tes Ics de Ca ta lunya, in vitava aques tes a accep tar la
nova pu b licació. El Ritu a l Ta r raco nense, úni c pe r a to ts, fou u na
obra del c3 rde n31 Vidal.

El començament de la fi

To tes aq ues tes coses i mo lt es d'a lt res , tantes es perances d'una
Església ca ta lana en pri mavera, tan ts d'esfo rços pe r un a concòrdi a i per un a reco nci li ac ió, repe tits fin s a última ho ra , tot
se n'a nà en o rr is un 18 de j uli o l, e l del 1936. Com d iu e l tít o l d'un
lli bre pro u conegu t , «la pa u no fou poss ib le».
i vingué la
guerra.
Aixecament mi lit ar, fa ll ida de ls ressort s de l'Es ta t , anarq uia,
im placab le per secuc ió reli giosa, venja nces fra tric ides , gue rra total i el come nçamen t cI 'un no u sis tema polític.
E l cardena l ho visqu é tot, amb la lògica conseq üen t de ls seus
p rin cip is, q ue a ra esdevingué he ro ica.
Arri bà la revo lució a Tarra gona i ell cregué que e l seu deure
no era pas fugi r, s inó afro ntar-ne, el prime r , les conseqüències
i atendre, de la mill o r m a nera poss ib le, el bé de la d iòcesi. Va
pro tes ta r e nè rgica me nt da va nt les a ut o rit a ts pels desgavell s q ue
es produïe n, i va exigir la p ro tecció de les pe rso nes i de les coses.
Va cursar no rm es a les parròquies i a les cascs religioses to l di spo17
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sant que, en tant que fos poss iblc, tothom restés a l scu lloc, que
s'evités la res is tència armada i que es limitessin a formular, amb
energia, les degudes pro testes si se'ls obl igava a abandonar els
seus edificis.
Sabem com van resu ltar d 'inlltils aquestes providències, perÒ
elles revelen l'esforç pacificado r i no beHigeranl del cardenal ,
fin s i tot en circumstàncies ta n extraord inà ries.

Vers un martiri frustrat
Només davan t Ics in s tà nc ies repetides de l comissari de la Genera lita t, q ue, a mb les poques fo rces de què d isposava, es t robava
to ta lment sobrepassa t per les masses revolucionà ries, i davant
la poss ibilita t que la seva incolumi tat pogués costar sang a a lgú,
va accedir, ben a con tracor, a deixar e l pa lau arquebisbal. Com a
lloc més segur, e ll , el senyor bis be auxilia r doc tor Borràs i els
seus tres secretaris van ser po rt a ts a Poble t.
Qua n tot jus t portaven dos dies escassos refugiats a l monestir, uns elements de la FAT va n arribar-h i per emportar-se el cardena l. El doc tor Borràs el vol acompa nyar. El carde nal , convençut, com era ben clar, que anava a la mort, el va convèncer que
es quedés. «A mi, em mataran, li va dir. Vostè, quedi's aq uí i faci
tot e l que pugui pe r l'arxidiòcesi». Amb for ta emoció es van abraçar i acomiadar. Ja no es veurien m és, i el martiri , con tra tota la
volunta t dels pe rsegu idors, no seri a per a l senyor cardenal, que
ja l'havia accep tat coratjosament , sinó per a l seu fid el i estima t
auxilia r.
Re fe ren t a aq ues t punt , que és gloriosame nt dramàtic pe r a
to ts dos, hi ha hagut qui ha volgul posar e n dubte la ma ne ra de
procedi r del cardenal, CO m si, e n trobar ell un camí per a fe l'-SC
escnpol de la mort, s'hagués obli dat del seu auxilia r que no en
teni a cap. No cal pas entra r en controvèrsia. El cardena l queda
prou vi ndica t pe r la ma teixa hi s tòria dels fe ts, avala ts empre per
la recta trajectòria de tota la seva vida.
El senyo r card enal i e l seu fidel sec re ta ri , doc tor Viladrich ,
avui e nca ra canon ge de Tarrago na. i, per tant, el tes timoni vivent
de major excepció de tot e l drama, va n ser portats al comitè de
Vimbodí i d 'allí , en ma ns sempre dels patrullers de la FAT , e mprengueren camí cap a l'Hos pita le t de Llobregat , perquè un comitè seu superio r e n determinés la sort, que aquells dies i en
aquell es mans ja se sap quina era . Déu , però, torça els camins dels
homes. Una avaria providenc ia l en el motor de l cotxe i la presèn·
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c ia fortuïta d'un~ guardes d'a ssa lt, van fer que els presoners
fossin arrenca ts dc Ics mam, dcb fa is tes i porlats a la presó de
Monlblanc.
Essent a la presó, el cardena l s'assabenta de la presència del
doctor Borràs a la mateixa presó. To t i el prec insistent dc l'arquebisbe, no fou possible que ambdós paslors poguessin entrevistar-se.
Quan feia prop d 'un dia que e l cardenal era a la presó, i sense
que ell en fos sabedor, arribà a Monlblanc un dipulal del Parlamen t cata là, enviat per la Gene ralitat , la qual ja tenia notícia
de la seva atribolada situac ió.
El diputat ca tal à, molt preocupat per l'acompliment de la seva
de li cada comiss ió, aco nseguí, després d'una difícil negociació amb
e l comitè montblanquí , el qual ex igí un manament escrit del mateix president de la Gen eralitat, la deguda au torització per endurse el cardenal i el seu secretari cap a Barcelona. Tanma teix, a
aquell parlamentari, li cal gué vèncer una nova resistència: la del
ca rdenal, que, assabe ntat e n aquell mateix moment de totes
aq uestes ges tions, s 'entossudia a no marxar sense endur-se el
doctor Borràs.
El diputa t inicià una nova negoc iació prop del comit è montblanquí, el qual , prou enfurit pe r l'alliberament del cardenal, es
negà a cedir-los e l doctor Borràs. Veient que els resultats podien
ésse r contraproduent s, el diputat des is te ix d'ins is tir a favor de
l'auxiliar, i convenç ci cardena l quc, des de Barcelona, es podria
aconseguir més fàci lm ent la lIibc rt at del docto r Borràs. Des de
la ciutat comtal e l prelat ges tionà a través de diferent s conductes l'allibe rament del seu auxiliar, pe r bé que sense cap resu ltat
positiu .
El desenllaç, ja el sabem. De, cie Barce lona, el cardenal i e l
seu acompanyan t preni en camí de l'ex ili, i el doc tor Borràs emprenia el ca mí de la te rra promesa per la via ràpida del martiri.
Una airosa creu , al peu de l coll de Ulla , en dóna testimoni, molt
prop del lloc on aquella nil d'an goixa es produí l'avaria providencial del motor de l'automòbil que duia el cardenal cap al seu probable martiri. Talmen t com s i tingués recança de l seu martiri
frustrat , uns mesos més tard , féu arribar a les autoritats de la
zona republicana la seva proposta d'ofe rir-se com a presoner i
COm a penyora per la llibertat de ls sacerdots, dels reli giosos i dels
seminaristes .
E l martiri , però , el passava a l'exi li. Des de Farne tt a, Ttàlia,
on residia , vivia els moments durs de la seva E sglésia sofrent.
Va fer lOta mena de gest ions, davant les ins tàncies civils i eclesiàs19

liques, per ajudar e ls lugitiu s i els empresona ts. Són in teressants
i van ser eFecti ves Ics seves re lacions direc tes amb l'a rquebisbe de
París i amb e l mi nistre de la Re pública, e l basc l rujo. Va organi tzar
un aj ut, de ca ire int ern acion a l, a f.avo r de ls sacerdots persegui ts.
El neguitejava e l futur del pa is .• Hi ha e l perill , escrivia, que en
una de les zones s'i ns tauri un Es tat sovièti c i en l'a ltra un nacionalis me exagerat, estil naz L» La sol uc ió seria una pau enraonada .
Va moure la Santa Seu i va Fer arribar pro pos tes a diferents governs es trange rs, e ls més in fluents, per obrir cam í a un arm istici que e vités un fina l de vençuts i de vencedors. Fins a l'úl tim
moment de la guerra es va mantenir en la seva normal postura
d 'a politic isme, de reconc iliac ió i de pau . No tothom, però, par ticipava dels mate ixos sentiment s. Ni tan sols va ser possible dur
a la pràctica e l seu projecte de coordinar es forços i de planejar
camins per ana r restablint a Cata lunya una certa normalitat religiosa. Hauria semb lat una acció e n contra de l gove rn nacio nal.
A aquest, naturalment, no li agradava ni e l passat ni e l present de
l'actuació de l ca rde na l, rec tilínia semp re i evangèlica.
El mes de setembre de 1936, un grup d'exi liats es panyo ls, arriba ts a Roma, queda ren deceb uts de les paraules moderades de l
Sant Pare, quan ell s n'espe rave n e n sentit triomfali s ta. El cardena l ten ia por que aq uella audiència fos instrumentalitzada a l
servei de la política i havia adver tit el papa de la seva preocupac ió .
Les raons d'un no
El fet, pe rò, més radicalment d ecisori de la incomprensió i de
la difamació contra Vida l i Ba rra quer fou e l de la Pas toral Collectiva de l'Epi scopat espanyol de 1937.
La solità ria - i insolidària- acti tud de l ca rdenal davant aquesta pas toral esdevingué un de ls greuges que e l govern nacional
a Hegà per impedjr el seu retorn a la seu Larrago nin a, de la qu al,
en exili forçó , rou pastor fin s a la mort. El capteniment de Vidal i Barraquer en relació a m b aquesta carta pastoral esdevingué una arma hàbilmen t ins trumen ta litzada per a forn ir to ta
mena de calúmnies cont ra e l nos tre cardena l. Hom s 'entestava a
veure-hi una maniobra política, essent a ixí que e l que ell int en tà
amb aquell re rús fou un a positura netament evangèlica i apolítica.
La in icia tiva de la carta pas toral havia esta t una invitació
de l cap de l'Es ta t Nacional, acceptada pe ls bisbes. El card enal
20

Go m à , ll avo rs j a arq ueb is be ck To ledo, re fe r ia , e n con sulta a
Vida l i Barraqu e r, q ue ca lia deseix ir·se de la campanya qu e,
contra la ca usa nac io na l, havi en des plega t e ls peri òd ics ca tò lics
de l'es t range r; q ue ca lia posar les coses a l se u punt en un docu me n t o bj ecti u i desapass iona t.
Qui ns fore n e ls mo tius de l ca rde na l pe r desso li da rit za r·se de
la res ta de l'ep iscopat d'Es pa nya , ll eva t de l b isbe dc Vitòria (q ue
lla vors vo lia d ir b isbe de to t e l pa ís basc) ?
1. El docume n t podia esde ve ni r , a les zo nes q ue es tave n sola
el do m ini re pu blicà , un h ~l bil p re text pe r a noves represà lies i
vio lè ncies : (d o , en consc iè nc ia, no pu c ass umi r [ la res po nsa bi litat cie s ignar-la ]. Pe nso en les meves o vell es . M'esgarrifa la repe rcuss ió qu e pot te nir a la m eva te r ra .. El més urge nt de tot
és la pa u !)) (ca rt a al ca rde nal Ga mà , 23 de jun y cic 1937 ).
2. La in iciati va d 'aques ta acc ió de l'episco pat co rres pon ia no
pas a ls bisbes, s inó a l poder ci vil q ue s 'hav ia a ixeca t en guer ra :
«tS cosa de licadíss ima accept ar sugge ri m en ts de per so nes es·
tra nyes a la j erar q ui a en ma tè ria cic la seva incumbència .. s'as·
se nta un m a l precede nt pe r a l d ia de de mà , i es de ixe n per d re
les circums tà ncies propíc ies e n l'inic i d 'u na nova er a pe r a cie·
mostrar pràcti ca me nt qu e e ls bi s bes es tan comple ta m ent a pa r·
ta ts i mo lt pe r damunt de qu a lsevull a pa rti dis m e polític » (ca rt a
a l ca rde na l Gamà, 23 de j u ny de 1937 ).
3. No és mi ssió de l' Esglés ia legitima r un dete rm inat règim
( pe r a ell no és e l ma teix accep ta r ll e ia lmen t un gove rn co ns tituït ,
que legitima r-lo): «La nos tra mi ss ió primo rd ia l és d ifo nd re el
regne de Cri s t. Ai xò no vo l pas d ir q ue no puguem es ti ma r la
nos tra Pà tr ia i a judar a mb to tes les forces e l pode r ci vil e n la
seva tasca pe r al bé com ú , pe rò he m de fe r-ho co m a sace rd o ts
i co m a bi sbes, comp lin t sempre o rde nada men t i je rà rq u ica e ls nostres deures i la nos tra a ltíssima miss ió de pa u , ca rit a t i co ncòrd ia » (ca rt a al ca r de nal Gamà. 23 de j un y de 1937).
«No sem bla q ue s igui m issió dels bi s bes treu re o posar gove rn s, procla m ar legíti ma una su bver s ió i fe r-li cos ta t (salva nt
se mpre les intencion s ). amb to tes les co nseqü ènci es q ue e n esguard de l passa t i de l'ave nir se 'n dedu ira n, so b re to t a les d iè>-cesis o n, de fe t , fun ciona un a ltre gove rn » (ca rta al sec reta ri p a·
pa l, 10 de se te m b re de 1937).
El g ra n fil òso f fra ncès Ma rit a in , identi fica t to ta lme nt a mb
l'actitud de l nos tre card e na l, ve rs e l q ua l professà un a profund a
es tim ació i ve ne ra ció , esc ¡-iu, a mb u na clareda t qu e no p resenta
cap r eplec: «La gue rra no esdevé ma i santa; més a vi a t inclo u e l
perill de fer blas fe ma r all ò que és sant. El s m itja ns pro pi s del
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reg ne de Déu no són ni la força de les armes, ni la sa ng vessada.
Que s'invoqui , doncs, si la c reuen jus ta, la jus t ícia dc la guerra
que es fa; però que ningú no n'invoqui la sa ntedaL! Qu e matin ,
si cre uen que han de matar, en nom de J'ordre social o de la nació, que ja és una cosa prou esga rrifosa; però que no matin en
nom de Cris t Rei!. (Crònica de la GL/erra Espanyola).
4. Podria rel' la impressió que hom pre tén legitimar e l dre t
a la rebe Hió: . En l'actual ita t, considero summament de licat i
molt exposat a interpre tacions tendencioses i pe rilloses el re t
d'exposar a l púb lic certes qües tions re lacionades amb la sublevac ió o amb e l dre t a la re beHió .... (ca rta al secreta ri papal, 10
de setembre de 1937).
5. En sjgnar aquest documc nt, hom contrad iria l'anterior
pas tora l colkc tiva de l 193 1: « tS mo lt raonab le que els prela ts
de la zona " nac ional" aca tin o reconeguin el poder que a llí hi ha
constituït, però no ho resulta pas tan t -sense posar-se en contradicció amb e ls documen ts coHec lius publica ts ante riofment-,
que els bisbes les di òcesis de ls q ua ls radiquen en zona "republicana" no se sà pigue n a bs teni r d'exterioritza r oficialment les seves s impa ties, i es decla rin obertamen t en contra de l poder constituït, malgra t que , desgraciada ment, hag i comès gran s er rades
i hagi to lera t abusos inex pli cables» (ca rta a l secretari papal, 10
de setembre de 1937).
La postura del cardena l no respon a un entossudiment insolida ri , desconsiderat i oportunista . E ll preveu a mb molta lucidesa i a mb coratge Ics conseqüències de la seva positura: «Quan
cm va ig nega r a firm ar -d irà més ta rd-, sabia perrectament
quines ser ie n Ics conseqüències de l meu rdú s". Res na e ntenebre ix la tota l bona fe i la recta i noble inte nció de Vid a l i Bar·
raquer, c i qual no s 'es tigué dc dir a l sec reta ri papal: «Aques ta
ha estat la meva nor ma de conduc ta , pe rò si la Sa nta Sc u , en e l
seu e levat crite ri , estima oportú i m'ordena que la canviï, ho
raré amb doci lit at, no sense haver exposat els inconve nients i
dificulta ts que e m s uggereix la gràcia d 'estat, que mai no manca
a ls bi sbes portats amb rectitud d'i ntenció» (ca rta a l secreta ri
papa l, 31 de març de 1938) .
• L'únic q ue va tenir vi sió e n aq ues t assumpte, va ser e l vostre card enal». Són parau les que, l'a ny 1940, di gué a uns sacerdo ts ta rragonins el carde na l Ga mà , e l qual tingué u n paper dec is iu en la publicació d'aquell a pas tora l del 37 .

22

En exili forçós
Un mes des prés de l'ocu pació cie Tarragona per les forces
naciona ls, el cardena l va enlrev is tar·se a Roma amb l'ambaixador d'Espanya. Aq ues t e l feu sa bedor de les in s truccions qu e
havia rebut : e l govern no au lori tza\'a l'ent rada del cardenal a
Espanya, a causa de la seva actuació, mirant e l passat, el present i e l fulur, ja que era considerada contrària a la unitat nacional; i li proposava, CO m a m illor solució, que renun ciés a ¡'arquebi sbat. El cardenal va p rotestar clel tracte que injustame nt
se li donava per pan d'un gove rn que ell acceptava i contra e l
qual mai no havia re l res. Natura lment, va rebutjar totalmen t la
propos ta de ren ún c ia.
Des d'aquell momen t, e ll com ençà a prend re les prov idènc ies
oportun es per a regir la diòces i des de fora, malgrat les seri oses
di[icu ltats q ue a Tarrago na e l gove rn hav ia ja posat a l seu vicari
general i al vicari su bs t itut. Men trestant havia mort el papa
Piu s Xl i li havia s ucceït Mons. Pace lli , el se u pro-secretari d'Estat, que fou Pius X lI . Molt coneixedor de les coses d'Es panya , el
nou papa pres tà suport a la pos ició de Vida l i Barraquer sobre la no
ren úncia, i qualifi cà de gravíss imes i d 'inacce ptables les pretens ions de l gove rn. Res no hi van pode r les esperances, els des igs
j les ges tions dels tarragoni ns per aconsegu ir el r etorn del seu
pastor, ni Ics re pe ti des acc ions de ls bisbes de Catal un ya, de la
cler ecia ca talana i de s ingulars pe rsona lita ts, ecles iàstics i la ics.
Ell va organitzar la seva v ida pobrament, fent vida monacal
a la carto ixa de Lu cca, a Itàlia, i , a intervals, a la de La Valsainte,
prop de Friburg, a Suïssa. Pregària, molta pregàri a, ocupar-se
epistolarment dc la d iòcesi, con hortar ca ta lans expatria ts com
ell, a tendre amics que e l visitaven, fer gest io ns a favor de gent
em presonada o pe rsegu id a, a tra\'és de la Santa Seu o directam ent, segons els casos.

ul a ver itat us farà lliures"
Quatre a nys va durar aqu es t exi li dur d'enyorament i d'espera.
La seva salut va anar ac usa nt tan ts co ps reb uts en una vida tan
lliurada al se u se rvei episcopal. A l'est iu del 1942, hav ia h agu t
de de ixar, per ordre mèdica, les a ltures cie La Val sai nte i posà
en una modesta res idència de mon ges dominicanes a Friburg.
Allí va caure ma la lt , i a llí , a l cap d'un s quants mesos, el colpí
la m o rt. Era un 13 de setembre , a la nit. Ningú no la va presen-
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ciar. Seguramen t morí plàcidamen t mentre dormia. Fou traslladat, com a sepultura provisional, a la seva cartoixa de La Va lsainte. Als funera ls només hi hav ia, a més de la comunitat cartoixana, tres eclesiàs ti cs amics : l'abbé Journ e t, de Friburg, després cardena l, no fa molt tras passa t, el doctor Cardó i el doc tor
Viladrich. J ta mbé ci nc segla r s ca ta lans: Rafael PaL~o t , Manue l
Carreras, Anto ni Casas, Ramon Sugranyes de Franch i Ven tura
Gassol, ex-co nsell er de la Generalitat. No hi hav ia ningú m és.
Aquest darrer casualment havia a nat a salucla r·lo e l dia abans.
No hav ia tornat a veure') d'ençà que, a Barce lona, l'hav ia aco mpanya t persona lment al vaixell de gue rra ita lià qu e s 'e ndugué
el card e na l ca p a l'ex ili e l dia 30 de j uli o l clel 36.
Les seves despu lles no són pas en to mba . El fèretre, tanca t
i a punt , e l va ig veure, l'an y 197 1, damunt Ics ll oses de l presbi teri
en un a pe tit a cape lla .. a punt de re tirar. Des d'allí es peren i .
parle n. Molts hi peregrinen i el sen ten viu i present a ca sa perquè el seu temps enca ra no ha acabat.

El missatge d 'una vida
Jo em faig la següen t reflexió, que em perdonareu de fer- la
en veu a lt a.
Vidal i Barraquer esdevé el s¡mbo l d 'un a Església que, de·
fugint l'ad ul ació i l'hos tilita t , respecta el poder cons tituït , tot
mante nint ínteg ra la seva llibe rt a t, aq uella lli bertat que consisteix a no ho mo loga r-sc a ca p ideologia políti ca - ba ldamen t s igui
gove rn a menta l- , per tal d'esdeve nir un s igne eficaç dc pac ificació i de reco nci li ac ió e nmig de la soc ie ta t humana.
Per aquest mo tiu , renun cia a la condeco ració que li ofe re ix
el règi m republicà; per a ixò s 'oposa a la prete ns ió de ls polftics
que el forcen, int im ida nt-lo, a canvi ar de bisbat , convençut s q ue la
independència d'es perit de l cardena l destorba llur polí ti ca; per
a ixò s ign a la ca rta del 31 i es nega a fer· ho amb la del 37; per
això parla a mb la gent de tot color, i, amb lleialtat i amb fer·
mesa , defensa e ls drets de l'Església davan t de qui sigui: la Me>na rquia, la Dic tadura, la República, el franquisme . .E.s la mateixa
actitud a llò que e l convenç de gestionar u n modus vive,,,di en tre
l'Esglés ia i el gove rn r epublicà.
Segons e ll , l'Esglés ia s'ha cic fe r present enmig dc la socie tat
CO m a Esglés ia . és a dir. amb la seva fin alita t específi ca. que no
és pas la d'enderroca,- u ns règims o de legi timar-ne d'a ltres . Si
a ixí ho fes, es con ve rt iri a e n Església d'uns, i cal que ho s igui
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d' uns i (t' <:t hre~. Aqu e~ ta indepe ndència , no l'ha de buscar, l'Església, carn a tà cti ca política de rnera inhibició, sinó per a recuperar aquell<:t independència que la fa ser de tots i per a tots.
Aques ta norma li dóna, de re tru c, una gra n llibertat d'esperit enfront del pode r quan cons idera foraviat el captenime nt d 'aques t.
Aques ta inde pendència e l fa incòmodt' per a molt s, ja que no es
presta a l joc de llur política . Tanma te ix. l'envo lta d'una aurèola
de pres tigi i de respecte pe r part de lOt s , els d 'un ca nt ó i e ls de
l'a ltre.
Per a Vida l i Barraquer «tran scend ir » la política no és fruit
d'una concepció es pirituali s ta de l'Església, s inó q ue r eco lza en
la idea, que ell tenia molt clara, sobre la miss ió es pecífica de la
comun ita t qu e furm en aque ll s q u i malde n pe r seg uir Ics pc tj ades
de Jesús de Natzaret.
Pe r IOt ai xò e l carde na l, C0 111 hem comc ntat, intc ntà q ue ¡'Acc ió Cat ò lica continués esscnt un movime nt exclus ivame nt eclesial ,
i no u na mena dc front de dre tes, amb el qual, sota l'aparença
de catolic ismc, hom es pro posés d'en de rroca r e l règim de la República. Pe r la mateixa ra6, més tard disposarà a la seva arxidiòcesi de no empra r la violènc ia", les esglés ies en in ic iar-sc la
gue rra civil , to t urgin t. d 'altra banda, qu e hom fes cons ta r decididam ent , pe rò amb mitjans pací fi cs, l'e nèrgi ca protes ta davant
les a ccio ns incontrola des de ge nt desa ssenyada .
L'indisc uti b le mè rit de Vida l i Bé\ rraqu e r radi ca e n el re t que
a do pta aqu es ta ac titud a m b pa r aules i a mb re ts, i ho ra molt s a nys
aba ns que aques ta idea a ssolís l'ac tu a l amp litud . Ara . passats els
anys i evangèli cam ent iHum inats pe r la doctrina del Conc ili Vati cà I r. hum vc u qu e l'au tènti ca pos tura ec les ia l fou la qu e adoptà e l nos tre ca rdcna l. t S avan ça t a l seu temps, i la seva para ul a i
el seu ges t tene n ressò prorè ti c,
A més , rOll fid e l a aques ta ac tit ud duran t períodes políticament ben di s tint s. pe r no dir antagòni cs. T e ncara més. sabé ferho tot i tro bar-sc sol, com és e l cas de la seva so litària actitud
amb qu è es dessolidaritzà de l'epi sco pa t d 'Espa nya e n ab s te nirse de s igna r la ca rt a coHectiva del 37 , decis ió que assumí per ell
mateix. La solida rit a t és un va lor qu e , carn en el ca s de Vidal i
Bar raque r , qu e tant es proves d'u n tarannà coHegia l havia donat
en l'exerc ici del se u minis te ri, tant d in s l'e pi scopat d'Es panya en
tan t q ue p rim a t, com dins e l de Catalunya com a metropolità ,
ha vi a de pesa r mo lt , tant COm per sentir-se temptal de r enunc iar a ls pro pis prin cipi s e n bé d'un acord conjunt. A més, prou
intuí les conseqüè ncies pe rsona ls d'aq uella negativa solitària .
e.s lòg ic qu e l'actitud d'aqu ell prelat provoq ués incompren25

sions, recels , sospites, i àdhuc calú mnies. Tanmateix, la història
li es tà fent j ustícia. Les persones que, intuint el futur, saben
avançar-se al seu temps i saben fer-ho amb una radi cal fidelitat,

no són fàcilment compreses.
Aqu esta és la meva reflexi ó. H o és també -em penso- dels
qui celebrem avui el seu retorn . En el signifi ca t d'aquest retorn
hi entra un des ig d'una clara i pací fi ca vindicació del card enal.

Sobretot hi en tra un comp romís de la nostra Església de fer-lo
present en els nostres ango ixosos probl emes d'ara, que són la

continuació, no sé si l'epíleg, dels que ell , amb tant d'encer t i
fermesa, afrontà. La seva ac tu ació, en tan t que inspirada en
val ors evan gèlics de servei, de pau i de reconciliació, ofereix
bell testim oniatge que continua essent vàlid en els moments
interessants dels nostres dies.
Volem, doncs, que el ca rd ena l retorni amb el mi ssa tge

els
un
tan
de

tota la seva personalitat i de tota la seva acció. Tant de bo que
sapiguem fer-nos-el nostre.
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L'ACCIÓ DE VIDAL I BARRAQUER
,

,

I EL PROCES HISTORIC D'ESPANYA
FERNANDO URBINA

Fins i tot fora dc Catalun ya , la figura del cardenal de Tarragona continua essent, avui, una pregunta i un s igne d 'es perança.
Fa un parell de mesos, ens va corres pondre a Juan José Tamayo
i a mi d 'exposar davant un nombrós públic, les r e la cions entre
Església i E s tat dura nt la segona República i l'època franquista
e n un cicle sobre «Església i Constitució », organ itzat pe r les comunitats c ris tianes de Madr id. A ,'hora de l caBoqui, la primera
pregunta q ue va so rgir de l públ ic, proposada per un noi jo ve.
va ser: «¿ Quin significa t ha tin gut per a la his tò ria d'Es panya
la figura de Vidal i Barraqu er ?»
Aques ta és la pregunta que voldria respondre , a grans trets,
en aques tes planes. Vida l i Ba rraque r té un gran significat per
a l'Església i per al poble de Catalunya. Però, s itua ts fo ra de
l'à mbit de la nació cata la na, descobrim, també, la seva projecció
fonam ental en una e tapa c ru c iill dc la hi s tò ri a d'Es panya. La seva
figura resta vige nt pe r a to t ¡'cs pai de la convivènc ia es panyola.
Per a posar-ho de manifes t, dividiré en tres etapes aquesta
expos ició sobre la re lació en tre e l ca rd enal de Tarragona i el
procés hi s tòric d'Espanya: temps de la Rep úb li ca (193 1-1936); des
de la guer ra c ivi l fin s a la m ort cle l cardena l ( 1936-1943 ); vigència
actua I.

I.

PERfODE DE LA REPÚBLICA: 1931-1936

Pe r tal cie comprendre el pes de l'acció del ca rd ena l cie Tarrago na a tot Espanya, ens cal situar-la en les coordenades ecl es ials
i soci a ls del temps, tan dife re nt s de les nos tres .
les coordenades eclesials

Primer, cal situar Vidal en. el marc de referència eclesial (espiritual teològic, institucional) propi d'aqu clla època. A part la
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gran riqu csa de l fo ns de l'Arxiu dc l Carde nal, e n c urs de publicac ió, una mos tra bàsica del marc eclesial, la tenim r esum ida
en e ls d oc um ents co Hectiu s de l'episcopat , publica ts per la BAC
(Madrid , 1974).
La ideo log ia d'aqu es ts textos par teix d 'un s «pos tulats » de base, qu e formen un s istema coheren t amb l'eclesiologia p O~ l c rior
a l Conc il i Va ti cà r, i ..1mb a llò q ue podem ano mc nar «teologia política lleon ina », fonamentada sobretot en les grans encícliques de
Lleó X I [] : Immortale Dei, Libertas, Quad aposlolici IIIl/H eris,
11lSCrulabili Dei, DiwlInw11l ilJud, e tc.
Conceptes clau de to t a qu es t s is tcma teòric i pràc ti c só n e ls
de « Esg lésia, Socie tat perrec ta », «drc ts inalie nab les de l'Esglés ia ., «poder ind irecte de l' Església, àd huc en allò que no és ins·
tituc io na lme nt cris tià, però qu e té a veure amb la mo ra l», «submiss ió de ls catòli cs a la j e ra rquia , àdhu c en e ls terrenys socia l
i po lític ., «uni ó del s catò lics e n l'acció políti ca per a defensar eb
dre ts de l'Església ».1 Cal a fegir-hi uns a lt res «pos tula ts», qu e
ca rac terit ze n la ideologia ca tò lica ( trad icional is ta) es pan yo la, dc
la qua l participen e ls bi sbes: ! és el concep te ql/e la illl/llellSa
majoria del poble espanyol és catòlic, i que aquest catolicism e és
com «consubstancial. a la història i a l'essència d'Espanya.

El m a rc sòcia-polític

En sego 11 lloc, Iem U/UI brell sí"t esi del /Ilarc sòcio-polilic,
que no po t ser altra cosa que un s imple esquema.
L~ legitimitat de l'E ta t de la rr Re pública es tà, almenys a l com ençamen t, fort a men t sostin guda pe r una à mpli a base socia l de
consens, que es confi gu ra e n un centre republicà, q ue té la seva
base e n classes mit ges i urba nes i g rups intc¡'¡ cctu a ls, i que , a l
principi , es troba seriosament recolza t pe r la base ob re ra d'ideoI. Aques ls concep les, repe tit s am b diverses rormula cio ns. podl.! l1
trobar-sc reco llit s a Docwnentos po!íl;cos del Epicopado espmiol 1870.
1974. Ed ició prepa rada per Jesús Iribarre n. Madrid , BAC, 1974. pp. 130·2t9.
2. Fins a quin punt participava Vida l d 'aques ts altres poswlats parti culars del ca to licis me espanyol? Una res pos ta prèvia - qu e exigiria
major inves t igació- és que va rormar part , espontàn iamen t, de les seves coordenades mental s. Però e ls seus (l:lrrers m iS"1. 1gcs a Piu .. X I I.
en q uè descriv ia e ls pe rill s del «nac io nalcato licis me trio m ra l" ran sos pilar qu e la guerra li va re r descob rir la verit able ¡-ea lit a t socia l del país,
e nfront de la ceguesa que e ls alt res bis bes manifes taven en d document
de juliol·a gos t de 1937 .
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lugia sucia li ~ta. A la dreta, ci consc..: ns és, a l principi , real, però
amb reticències: per part d'amplis secto rs de la classe mitja
rural , i àd hu c d'alta burgesia , tranq uiHitzada per la presència
d'elements modera ts en el Govern provisiona l i per l'aparent s uavitat del canvi de rorma d'Es tat. Tanma teix, una conjunció desgraciada de fac tors --entre els qu als té una importància clau
la política sectària antireligiosa inici ada ja en c i debat de la Co nstitució i ci se u con tra pun t, la «c rema d'esglésies i convents» dc
1'11 de maig de 193 1- provoca rà una radica litzac ió progressiva
de Ics dues zones l!x trCJlles a la dreta i a l'esque rra. Podem dir
qu e, a partir de la tardor dc 1934, el consens dc leg it imació s'acosta, perillosamen t, a una simple meitat de la base soc ial: ja des
d'aqu es t m omcn t, ¡'Es Lat s 'apro pa, en un procés dirícilment rcversible, a un a s ituació dc ruptura.

L'Esgl ésia espanyola: presència i absència

Quilla és la silllClció de l'Esglés ia en aques t procés sòciu -políric?
Pt.!r rel' veure la relació que hi té l'Església . resumiré les cOOl-denades sòcio-polítiques e n el següent esquema.
a) Ano menem Sistema I (SI) el grup social de l'ari s tocràcia,
d'ideologia t radi cionali s ta (radica lme nt a ntimode rna ) i de base
econòmica poderosa ta nt per la permanènc ia d'un règ im semifeuda l en to t el vas L Sud si lu:lt SO La e l paraHel de Mad rid (except ua nt-ne la rranja de la costa lleva ntina), com per la seva
estreta al iança (ja des de l govern moJcral ck al vaez, en tem ps
d'babel TI ) amb el Sis/ell/a l/ ( ,): l 'alta burgesia industrial ( Bal--

celona, Pa ís Basc, As túries, alguna cosa de Sevill a i Cadis) i fi nancera (basco-mad ril e nya). Siste/lla l /I (SJ): és la classe mitja
(pe tit s propietaris rurals de Castell a la Vell a, e l país basco-navarrès i a lgunes zones ll evantines) , d' «ideologia a rcaicü-agrària., emparentada amb b ideologia trad icionalista de S ,. Durant la Repúbli ca, aq ues ts tres s is temes rormaran un bloc d 'aliança (S, +
S l + S J), q ue és el que exp lica ci canvi polític cic les e leccions de
1933.
1) Oposat a aques t primer bloc, podem assenya la r-ne un altre, fo rmat pel que anomenaré Sislema / V (S,): classes mitges
progress istes (funcionariat mitjà urbà, professions libe rals, petit s come rciant s, professio nals de l'e nsenya m ent en tOls els gra us,
met ges . inteHec Lu als, e Lc .), d'ideologia clarament «moderna », i
Sist ema V (Sj ): la classe obre ra urbana i rura l. Aquella no és
ga ire nombrosa, encara; però a partir dc 1930 el pais ha deixat
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de ser primanament agrari (sector agrari el 1930: 47 %). A més,

la classe obrera urbana, i gran part de la rural , es troba fortament organitza da en les ducs grans centrals UGT i e T , que,
juntes, ultrapassen e ls dos milions d'afiliats. El Bloc d 'a liança
(S. + S,) és la base polit ica que va sus tentar el primer període de
la República.
e) Des del punt de vis ta de la presència de l'Església e n aquest
conjunt de nacions i pobles que constitueix històricament Espa·
nya existeix un immens drama, del qual només ara, que s'està
superant, anem prenent-ne plena consciènci a. Podem definir les
seves dimensions en dos ràpid s enunciats: l

-

des de la Restauració canovis ta ( 1875), pe rò la cosa s'ac·

centua a partir de les corts constituents de la

rr

Repúbli ca, es

produeix la presència i la identificació de l'Església amb el b loc
(S, + S, + S,) i la seva radical absència (socia l i evangè lica ) de ls
grups (S. + S,). E.s a dir, l' Esglés ia es troba ide ntificada a mb els
grups dominants, i amb les ideologies arca iques i antimodern es i

absent del grup dels «pobres» i de ls grups dinàmics i transfo rmadors. ( La confederaci ó naciona l de sindicats ca tòlics i la con-

federaci ó nacional ca tòlico-agrària, de relativa fo rça a Castella
la Vella, les regions de Llevant i avarra , no poden cons iderar-se
com rea lment pert anyent s a SJ, sinó, en tot cas, COm una prolongació de S, );
- serà l 'Esg lésia qui proporcionarà 1';l7sfrllHl eHl ideològic per
ter més col/ erelll e l Bloc (S, + S, + S,) i per legiti11lor la ruptllra
violenta del Se u conse ns amb l'Estat. El seu instrum ent de poder

se rà e l cop mi lit ar inic ia t a l'Mrica e l 17 de juliol de 1936.

El c a rdenal Vida l, al servei de la concòrdia
Podem de cobrir en el ca tolicisme espanyol dos eixo~ de mo·
vimen t, dos processos d'opinió (q ue cri staHitzen in stitu cionalment

e n grups, partits, pre msa, ag rupac ions ideològiques, e tc.) sobre
aq ues tes coordenades de referència bàsica.
a) D'una banda hi ha aquell s que des de l primer moment han
opta t de manera radi cal per negar la legitimitat a l'Esta t; inicien
així una ac titud virtualm ent conspiradora, que s'expressa rà ja

3. Es t.racta d'una esq uematització vàlida, però que ha de mat isa r-sc:
la situaci ó al País Basc serà molt d.istinta , es pecia lm ent e ls anys 1936-

1938.
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amb contactes moll primicers ( 193 1-1932) de tradiciona listes i
monàrqu ics a lfonsins (Goicoechea , Sài nz Rodríguez) a m b Mussolin i. Junt a m b aq uests grups max ima lis tes, hi h a to t un cor rcnt
d'o pinió «ca tò li ca» q ue ve u en l'Es ta t u n enem ic; cent r e de coherènc ia, més o me nys conscien t, n'és la figura del cardena l SegUTa, ja a les hores a Roma i en contacte amb certes zones de ]a
Cú ria.
b) Però cal reconèixer qu e, des dels prim ers dies, la majoria de l'episco pat intentarà qu e els ca tòl ics m ili tants accep tin la
legitimi tat de l'Estat i , en conseqüènc ia , que entrin en Ics «regles
de joc» de l'acció política din t re de l règim parlamentari cons tituït. Base teòrica d'aquesta act itud de l'episcopat és, sens dubte,
la teologia política ll eon ina ( << Doct rina social de l'Església»), amb
e l seu pos tulat · de la submissió als poders constituïts. (:J:.s un
fe t, tanmate ix, que, en els tex tos cie l'episcopat espanyol, aquest
pos tulat apareix fortament compensa t amb e l de la no obediència a u na cdcgislaci6» quan aquesta va en cont ra de «la Llei de
Déu i de l'Esglés ia », cosa que apare ix perillosament concretada
en la ll ui ta contra l'<< escola laica ». T uñón de Lara ha fe l observa r e l ca rà cter especialmen t vio le nt de l da rrer docum ent col·
lectiu del 25 de maig de 1933.) '
Pode m di r que l'ins p irador ronamenta l i e l líder dc fe t de
l'e pi sco pa t espanyol pe r a seguir aq uesta lín ia d'acceptació de la
legitimita t de l'Esta t en u n procés de possible reco nciliació va
ser Vidal i Barraquer. Si anali tzem la seva conducta en a q ues t
període descobrirem, no solament la seva claredat de visió i la
seva capaci ta t r eal de lidera tge (va ser r econegut com a cap na·
tural de l'episcopa t es panyol, sense ca p instituciona litzaci ó d'a·
q ues t ro l, qu e no més arriba ri a des prés del Vaticà U ), s inó ta m bé el qu e pod ríe m a no m enar la seva «vo lunta t de pau ». Un s igne
indu b ta bl e en fo u la seva política dc relacio ns pe r sonals amb
a lguns prohoms de l'Es tat repub licà i de l gove rn de la Gene ralita t (Alcala Za mora, Fernando de los Ríos, Lerro ux, Manuel de
Irujo, Macià, Com panys, e tc.). No es va estar de d enunc ia r a
Ro ma les m a niobres ob s truccion is tes de l'«altre bàndo l» dels ca·
tò lics agress ius. E n a ques t esfo rç cie conci liació es veié aj udat pel

4. Fóra més precís a nomenar-lo, en a qu es t cas, u n veri table «teorema» teològ ico-polí tic, basa t en u na int e rpre tació trad icio na l de Rm 13 . l s,
reelabora d a per la teo ri a socia l-ca tòlica en el m a rc dels es ta ts parlamen·
taris del s. X IX.
5. M . T UÑóN DI! L \ RA, La 11 Re pública española. M adrid, 1976, vol. lI ,
p. 136.
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cardenal Ilundain i , sobretot, pel nunci Tcdcschin i. Tanmateix,
a Roma l'ac tuac ió va ser, en to t moment , molt més ambigua.
També hi a ctuaven i hi tenien e ls seus «ca na ls de comunicació »
i e ls seus reco lzamen ts ins titucionals e ls a lt res, el de la o:sa nta
violència •. E l fe t és que Roma ---<¡ue no vaci Hà a pac tar amb el
govern de H itler i de Mussolini- va a na r demorant l' int ent de
«modus vivendi » iniciat en el segon període, «moderat », de la
República.
Des de la perspecti va hi stòrica ac tual hem de reconè ixer que
dins el procé ge nera l de desintegració de la base de consens
(inicia t ja pels a na rquis tes en la vaga dc la te le fòni ca de juny
de 193 1!) i d'agudització de ls conflic tes que portaren a la ruptura violent(\. que va tre ncar la ins titució esta ta l, Vida l va ser un
fac tor impo rtant per a aquesta «pau impossible» .'
Com a res um del rà pi d recorregut que hem fe l d'aq ues ta eta pa,
hem de reco nè ixe r la jus tesa de l títol de l llibre, ja c làss ic, de
Muntanyo la. Vida l i Bar raq uer va se r o:el cardenal de la pau »
no solamen t pe r a Cata lun ya, sinó per a E s panya sencera .
11.

PERIODE 1936·1943 :
GUERRA CIVIL, EXILI I MORT DEL CARDENAL

Aques t clarrer període de l'ex is tènc ia hu mana de Vidal i Barraquer va sc r l'e tapa més tràgica de la seva vida. Es va t robar imme rs en e l mateix ce nt re d'un camp cic forces confli c tives i desfermades i va donar, e n aq ues t context hi s tòr ic. la seva talla màxima : model excepciona l i exempl a r de nns on po t ar ribar la
força de la lli bertat i de la dignitat de l'home i de l creient. tS
d'aquí que sorge ix -co m veurem- la seva vigè nc ia «mora l» per
a a ltres cont L:xtos his tòrics diferent s de l seu . Limit e m-llOs a destacar a lguns fet s d 'aquest període cu rull s de ~ign ifi caci ó .
Empresonat
El seu dramà tic segrestament pel - poder fàctic » (q ue havia substituït e l poder legal de l'Es ta t ) d'un grup incontrolat de
joves de la FAI. Munta nyola ha sabut descr iure' l amb e l seu estil
eScue l i transpa rent, simple na r ració de fets fonamentada en
6. Referènc ia al llibre de J osé María GrL R OHl..ES, No (tle posible la
P'Il. Mad rid, 1970.

fon IS informati\'cs, tot dci\ant al lector l'impac te del drama i el
judici sobre la sc\'a ~ignifi cac ió ~oc i a l i políti ca: desin tegració
de l'Es tat, ca rà c ter utòpico-criminaloicle i irres ponsable del faïsme
sembrat en les ps icologies fràg il s i des mesurad es d' uns joves. Pel
que pertoca a la nos tra refl exió sobre la vida de l ca rdenal , podem
dir que va expe rim entar un de ls as pectes més o bscurs de l darrer
trienni d 'exis tència de l'Estat r ep ublicà -cosa que no va succeir
a molts de ls s igna nts de l doc um cn t coHectiu de juliol-agost de
1937. Qui sap s i a ques ta «experiència-límit )') el va fe r re fl ex io nar
sobre com era qü es tionable e l «postulat )') de l «catol icis me» -català o espanyol.

El «no » a la carIa coH ecliva de 1937
Té li/I sigll ificat trtll1scel1delltal, l'acte de la seva «Ilo-~igll(ltllra»
del D ocument cO/'lectiu de l'Episcopat espanyol adreçat a l'Epis-

copat mWldial.' Podem dir, amb Iota verita t, que essen t un ac te
formalment negatiu (d ir «¡ no !») va ten ir un e no rme con tingut
pos itiu . Amb ocas ió d'csc riure aques les línies, he tornat a ll egir
per e nèsi ma vegada aq ues t docu men t (q ue Iri barrcn . cn la seva
ed ic ió de la BAC, t racta de ju s ti ficar, i àdhuc de d ismin ui r-ne la importància, començant per fer una s ubdivi s ió, en l'índex s istem à ti c de l'obra, que no té compte de Ics dues cesurcs o intè,-vals
his tòrics més greus de la h istòria d'Espanya i de l'E glésia unive rsal al seglc xx: la guerra civil i el Conci li Vat icà I r. Ai xí apareix amb clareda t la «ideologia apo logètica» i l'absoluta superficia·
lita t a mb què toca aquest afer l'ac tu a l Secreta ri de l'Epi scopa t
es pa nyol).
Aqu cs t docum e nt, gravíss im , dc ¡'Ep iscopa t es panyo l ncces·
s it a, av ui , una seriosa anàlisi lin güís ti ca i hi stòrico-crítica amb
els elements de què di sposa la m oderna ciència. De res no val preIcnd re ju~tificar· lo (com fan, també, e ls que e nca ra int enten «justifica r » la Jnquisició) pel rela ti visme hi s tòric (no deixa de ser
curi ós quc s iguin els més «o rt odoxos)') els qu e més acuden a l «rela tivi sm e hi s tò ri c» per j us tifica r opcions radi cals qu e són jutjades pe r la pere nnitat de l'Evangeli '). Només vo ldria s ubratlla r
un es quant es coses:
7. S i ~n<1t amh data del primer de ju liol. no \'a publicar-sc rins al
mes d'agost de 1937. Pot trobar-se a op. cil. D ocume'lIos colectit'os __ ,
BAC, pp. 21 9-242. Per a aques t aparta t. veeeu Ram on M IlNTA"y(H.A. Vida l
i Barraquer, ca rdeJlal de la pau. Estela , Barcelona , 1969, cap. 32.
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,

a) con tra all ò que e n diu 1ribarren, és un document to ta l·
m ent «ideològic» o «d e tesi ». En conté dues, íntimame nt comp le·
mentàries:
- la d esligitimació d e l'E s tat de la República, ja des de la
seva co ns ti tució l'any 193 1! Una de Ics raons fonamental s d'aquesta des ligi timació es convertirà en la tesi bàs ica de la teo ria me·
tafts ica d el Nacionalca to licism e: que les ins titu cions i e ls actes
de l'Estat republ icà ha n anat co ntra l' <<essènc ia hi s tòri ca d'Espanya », que s'identifica amb e l ca to licisme ; '
- la tes i complementària de la legitimita t de l co p d 'estat
mi litar, e l qual va ser, ans qu e a lt ra cosa , un alçame nt cívic del
po ble pe r a salvar «la seva pròpia essènc ia » ( his tòricame nt, ja
sabem que va se r un a co nspi ra c ió mi lit a r que desp rés va troba r
el recolzament del bloc (S, + S, + S,), com a grup . do minant . i
d 'un sector molt reduït de les classes mitges rural s. (S. + SI) 110

cOm pl ell per a l'episcopal);
b ) l'anà lis i li ngüística demostra l'enorme càrrega passio na l

ideològica, dèbilme nt recobe rta d e re tò ri ca ecles iàs ti ca;
e) té un a finalitat i un a form a clarament po lèmico-política, i
molt poc pastoral ( i aq uest és e l princ ipal m o tiu del «no. de Vidal );
d) denuncia un nombre exagerat de víctimes de la persecució «roja » (cosa que s'expli Cc'1 per la falta d'info rm ac ió de l m oment); però, en canvi, s ilencia les mo rtand a ts d utes a terme pels
nacionalistes (que, COm avui sabem, va n superar en nombre les
d e l'.a ltre bàndo l.): i, d'això, els bi sbes podien estar-ne assabentats i en tenien obligadó;
e) finalme nt, es tà plaga t de tò pics i fa lseda ts hi s tò riqu es (com
la preparac ió d e la revolució i ¡'assass inat d e capell ans pel K o·
minte rn, c tc.).
L'abas t i la gravetat qu e to t un e piscopa t en ple, en un do·
cum ent d e la m àxima solemnitat, com aquest, cometi a qu cs tes
fall es no po t reduir·se a una s imple anècdota, explicable «per
les passio ns de l m omen t » i ha d 'ésser enla irat a greu ca tego ri a
hi s tò ri co-teològica .
Do ncs bé , plantejades a ixí les coses, pre n rell eus gegan tin s la
figura del nos tre ca rd ena l. Hi ha, pe r a ell , un dra ma de consciència, qu e Mun tanyola ens ha ex posat pro fund a ment. D'una ban·
8. Un in tent d'a nà li si estructu ra l del nacionalcatolicisme pot trobar·
se a ! e/esia y sociedad en Es vaila. 1939-/ 975 (per un eq ui p d'aulOrs).
Madrid , Ed.itorial Pop ular, 1977, pp. 85-11 9. ~s innegable la seva presè n·
cia com a ideologia del document c ita t.
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da, Vidal i Barraquer manté Ull pregon sentiment de sol idaritat
amb lots e ls bis bes espanyols, que ja hem vi s t que era una constant de la seva vida personal i de la seva actuació pública e n e l
període anterior. D'altra banda , davant la seva consciènc ia evangèlica i pastoral eS ve u obligat , ell to t sol! (no coneix el cas de
Múgica), a trencar aquesta solida rita t amb ci seu irrenunciable
«iNo !».
Ens trobem, aquí , arnb un fe t singular, que conté una greu
problemàtica his tòrico-teològica; pe rò també un imme ns potencial d'irradiació humana i mora l. Per una banda tenim tota una
assemblea jeràrquica que es pronuncia amb solemnitat davant
un fel. La nostra a nàlisi ac tual ens fa descobrir que aques t pronuncia ment és totalment presoner del «moment passio nal », que
és injust objec tivame nt en Ics seves apreciacions (quan silencia
els greus c rims con tra la vida comesos pe r «un ,. dels bà ndols),'
que es fonamen ta en raons ideològiques d'una metafís ica retòrica o en tòpics que la hi s tòria ha demos trat que son fal sos, que,
e n realitat , és més polè mica-políti c qu t.: pas toral i evangèlic. Per
un a ltre costat te nim una so la consciència que diu ¡No! i per
raons exclusivament pastora ls i evangèliques (en prime r lloc
per no augmentar e l perill de revenja sobre els seus propis fills
es piritual s, laics i sacerd ots, e nca ra en «zona roja ,.). ¿Amb qui
es tigué l'Esperit de Ve ritat i d'Amor? Cre iem que avui la res posta és clara. Però no de ixa de plantejar un interrogant seri ós enfront d'una certa conce pc ió de l'Esglés ia.
la utop ia d 'una pau negociada "
Ja hem vi s t com en e l perí ode 1931-1936 Vidal i Barraq ue r és
l'a nimado r d 'un corrent que, més enllà de la muda accep tació de
la legitimita t del poder cons tituït, cercava unes bases de reconciliació, que ha vi en de cris taHitzar en un «modus vive ndi » que
no va arribar a qualla r. Una vegada s'ha produït la ruptura irreparable j ha triomrat la tes i del s «ca tòlica-violents », ja en plena
guerra civi l e l card e nal se s um a encara als inten ts que es fan amb
vi s ta a liquidar la ruptura e n una nova reconciliació.
Eren intent s utò pics , natura lment, atesos els plantejaments de
9. No podem deixar de recordar aquí la fra se de François MaUJ-iae:
«Els rojos han comès tots els crims.. menys un : fer-los en nom de
Crist.,.
10. Vegeu M UNTANYOLA, op. cil., cap. 37.
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fon s que fonamentaven el procés de la guerra. En la seva infrastructura (i con tra els tòpics usats pel s bisbes en el document
del 37), es tractava d'una lluita de classes, exasperada per la volunt31 d'3nihi lar l'a ltre. Però en el bàndol nacionali sta la lIu it3
trobava una justifi cació ideològica (que era l'expressada en el

document del 37), que legitimava a mb ar¡,'Uments metafisics la
clara

« volunt ~lt

d'anihilació. pre sent en la fèrria determina ció dc
+ S.), e n -adi car, liquidar físicament els seus líders, els seus quadres, les seves
organitzacions. L'E sglésia «nacional » va proporcionar l'argu ment
a aquesta vo luntat d'anihilació, argumen t clarament con tin gut en
el documen t epi scopa l del 37 : la guerra és una creuada contra

Fra nco: anihi lar de re l e l poder cic l'a llra part (S,

ci ma l absolut (<< l'e rror no lé ca p d re t a l'existèn cia.).

~s

la

clàss ica tesi metafísica de la teologia posterior a Trent, aplicada
a la praxi. La implacabi litat en aquesta vo luntat d'anihilament no
era més que una conclusió en la pràc tica d'un siH ogisme, la maj or de l qual era la tesi del ca tolicisme tradi ciona l i la menOr la
identifi cac ió de (S, + S.) (democ ràc ia , libera li s me , socia lisme, comuni sme, etc.) amb aquest «e rror o mal absolut ». Prou bé ho
diu el document de l 37: és ulla lluita metafísica ( i no simplement social ). Peman , un dels grans ideòlegs del «nacionalca tolicismo» 11 0 farà altra cosa que comentar les tesis episcopals del
docum ent quan , en el sell pròleg a l Poema de /a B estia y e/ Auge/,
des igna la guerra civi l com la llu ita apoca líptica «en què s'e nfront en les dues úniques rorces del món: la Bès ti a i l'Àn gel. 1I
El robu st sentit comú del nostre cardenal -el seu senyi
el seu sen tit de la veritat evangèlica no van entrar , en el confu sioni sme mental del document episcopal del 37 ni en el sil·
logisme d'an ihilació, que hi era implícit. Per això, en els seus
darrers i fút ils intents de pau , és per a nosaltres Ull signe l1 um inós enmi g de tota aquella obscuritat i va encarnar més pro-

fundam ent , encara , el tftol qu e el defineix com a Cardenal de la
Pau .
El segell de la creu
E ls da rrers anys - 1930- 1943: exi li i mort-

só n , amb Io ta ve-

r it at , el segell de la creu sob re una vida, a la qual dóna el seu

1J.

José M aría PEMA-N , Poellla de la Bes tia y el AI/ gel , Saragossa,

1938, pp. 7 i 8.
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ple sentit. No e~ tra cta d'una anècdo ta final , qu e es juga e n els
passadi ssos de la diplomà c ia vaticana i de l'estat fran qui s ta. Mun·
ta nyo la , qu e va escriure e n Cil ra so ta la gran ombra si nis tra del
suprem di ctad or d 'Es panya , 11 0 e ns dóna la raó darre ra d 'aqu es ta
imposs ibilita t del re to r n de l ca rcl enal. tS la co nseqüència cie l'a·
firmació ll iure cle l se u ¡No! La fred a i abso luta implacab ilitat de
Franco no li ho \'a pe rd on3 r ma i. Però, pe r això precisame nt,
Vidal i B arraqul!r sa lva en ci final i co nd e nsa e n la se va perso n:1
to ta la dignitat dc l'Esglés ia d'Espanya, greument compromesa
pe r l'estre tor dc mires, la confus ió mental i l'apassioname nt d'un
epbcopat , qu e queden expressa ts e n aquest fosc i estrany doc um e nt que és la ca rta coBec tiva de l 37 . I ai xí Vida l i Barraqu er
no és no més e l gran card en;) 1 d e Ca ta lu nya: és el Gran Cardenal
d'E s panya .

III.

LA SEVA VIG ÈNCIA ACTUAL

Les coo rdenades bàsiques, ecles ial s i socials, e n qu è es mo·
gué Vidal i Barraque r , han canviat prego nament. A la llum del
co ncil i Vaticà l r, la major part de ls co nceptes de ls d ocum en ts
episcopals d e l te mps cie la fi Re públi ca (a bans de la guerra civil ) es tro be n ~ upera t s. !! Pe rò, sobret o t, s'h a supera t, de fe t, el
bloqueig tràg ic de l'Esglés ia a mb (5, + 5 , + 5 ,) i la seva absèn cia
dc (S4 + Sd. D'una banda, s' ha transfo rm a t la ma te ixa es tru ctu ra
d el te ixi t soc ial es panyol. Però, sobretot, i per p rim era vegada ,
l'Església és preseHt a S. i S, pe ls se us militan ts c re ie nts.
T amb to t, e l sign ifica t fonamental de la fi gura del cardenal
de Tarrago na co ntinua esse nt plename nt vàlid . Continua essent
un m odel d e c re ie nt co mpromès hi s tòr ica me nt : que uneix e n ]a
seva pe r so na c i prego n se ntit rel igiós i la prudè ncia realis ta i po·
lítica en el se n tit més posi tiu de la paraula . Que sap fondre aquests
dos pols de fid elita t a la In s titu c ió i de sobirana llibertat perso·
nal davan t d'opcio ns dec is ives . T e ns d ó na també un exemple o
mo del s uprem de profunda ide ntificació amb la seva nació catala na i. al ma teix te mps, amb aquesta gran unita t his tòrica , e n·

12, Però aquesL «ca nvi profund» no acaba de ser reconegut oficial·
ment en els tex tos del M ~g i s t e ri a causa del que anomenaríem c i «pos·
tul ~t d e la cont inuï tat ». La fidelitat r c~ 1 a la fe no implic.:l la teo ri a dc
la continuï tat lineal e n Ics formulacions lingüístiqu es, que és un impossible se mà nti c i histò ri c.
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globadora de nacions i de pobles, que des del temps romà s'anome na E s panya i l'expansió cultura l i lingüística de la qual - parella de la naci6-germana, Portuga l- forma avui un dels conglomerat s culturals princi pals del pl aneta.
I , sobretot, continua essent, per a nosaltres, una inci ta ció

renovada a la pau. Ta l COm deia, no fa gaire , José María M. Patino a l Club Siglo XXI , repe tint unes para ules de l cardena l de
Madrid : «evitem, per lots els mitjans, el renaixement de qualsevol guerra religiosa, ni que sigui larvada, que torni a identificar
l'Església a mb un bloc de termina t (el dominant )•. Que la temptac ió d'es tretor i curteda t de mires dels bi sbes espanyols ( tot renova nt els confusioni smes lamentables dels primers anys franqui stes) no comprome ti l'evangelització de tots e ls sectors socials. Que quedaria compromesa, certam ent , en aques ts estret s

maneigs -avui (l( V QX populi _ . e n què e ntren la defensa de certs
sistemes d'ensenyamen t. en coordinació d'interessos de sectors
particu lars, religiosos o laics, i els maneigs de grups de pressió,
com els coneguts coHoq uialmen t per «la Santa Casa», que ja va

ser un importa nt grup de pressió en la Tl República.
Que, per damunt d'aques ts ma neigs mesquins i de visió estreta , predomini el «sentit de grandesa» que va definir Sant I g-

nasi d 'Antioquia , la més pròxima e ncarnació del qua l hem tingut
en aq uest gran cardenal de Catalunya i E spanya: Vidal i Barra·
que r .
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VIDAL I BARRAQUER
METROPOLITÀ DE CATALUNYA
JOSEP MASSOT I MUNTANER

Sobre e l ca rdena l Vida l i Ba rraq uer ha es ta t dit quasi tot.
Mossèn Ram o n Muntanyo la li va dedi ca r una biograria ga ire bé
exhaustiva, cons truïda a partir de fonts de prime ra mà, que només té l'inconvenien t de no ésser l'obra d'un hi s toriado r profess ional , a mb e l risc de conve rtir·se més d'un co p en apo logètica
o de no saber valorar prou el context en què ca l situar la tasca
i l'ac titud del .Cardena l de la Pa u ». Ai xí i to t, Muntanyo la defuig
la mitificació s is te mà tica de l se u personatge i no s 'es tà de titular un paràgra f «No les encertà pas to tes».
Evide ntment, com tola pe rso na humana, Vida l ting ué e ls seus
va lors i e ls se us contrava lors, els se us encerts i les seves limitacio ns,
les seves virtuts i els seus defectes. I les seves ac ti tuds es ti guere n condicio nades pc r la seva manera d'ésse r, per la seva formació i pe l se u entorn. De to l a ixò, potser sí que e nca ra qu eden
coscs per d ir. En tre la de nigrac ió s is temà tica de ls anys del fran qu isme i l'exaltació badoca a què estar íe m te mptats per reacció,
queda un terme mig que ha d'ésser, a l meu e nt end re, el ca mí de l
futur: una vis ió sere na i o bj ecti va, ni des tra le ra ni ent us iasta
per principi, q ue ci s ituï en e l se u temps i e n e l se u món, sense
anac ronism es pintorescs (co m e ls de Muntan yola en vo ler-lo fer
precursor e n ta nt s aspec tes de la «re novació conciliar», o CO m el
d'altres que vo ldrien conve rtir-lo en «ca rel ena l roi g», lot i qu e
Vi da l fou sempre, i no ho diss imulà mai, un «ho me de dreta .)
i sense fa ls ificacions matusseres.
Aques ta «revisió » de la fi gura de Vidal i Barraque r no serà
del LOt possible fin s c i dia llu nyà qu e tindre m publicat to t e l
seu a rxiu -tan reve lador en múl tipl es aspec tes i tan cruamen t
des mitificador- o que almenys els inves ti gado rs hauran tin gut
accés d'una mane ra lliure a aques t a rxiu i a to ts els a ltres fons
documental s compl em enta ri s. Me ntrestant, ca ldrà qu e continuem
fent s íntes is provi s iona ls, a mb e l perill dc q uedar-nos més d'un
cop en la perifèria de ls autènt ics problem es i de de fo rmar, per
excés o per defecte, les seves actituds d'h o me d'Església i dc
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bbbe de Ca talunya. T ot amb to t, hi ha múlt iples aspec tes de
Vidal que res ul ten evident s i que podran ésse r mati sats, però no
inva li da ts, per fu tures recerques. Un d'aq ues ts aspec tes és el que
em toca de presentar avui, a grans trets: el paper de Vid al com
a arquebi sbe de T arragona, és a dir, com a metropolità de Cata-

lunya.
Vidal i Barraquer, ni inteHectual ni politic
Ca l que no obli dem que el cardenal Vidal i Barraq uer no fo u
ma i un inteHec tu al en el sen tit propi de la paraul a. A dife rència
de l seu mes tre Josep T orras i Bages, o del seu antecessor a Tar-

ragona Anto lí López Pelaez. per exemple, no t ingué un cos de
doctrina origina l, ni atragué l'admiració dels seus con temporanis pels escrits ci rcumstancials que pogués redactar.

No fou ta mpoc un políti c, ma lgra t el càrrec de sena dor que
hagué d'exerci r i les ac tit uds que, en un moment o altre de la
seva vida, hagués de prendre. M és encara, tol i que pugui sorprendre algú , no fou mai un ferve nt «ca talan ista», a to amb els

corrents arbora ts de l'Església del seu tem ps: utilit zà sovint el
cas tellà en els seus escrits personals o públics, no e preocupà
d'una manera excessiva perq uè el català fos promocionat a la
seva d iòcesi de Solsona o a l'arxidiòcesi de T arragona i accep tà
senSe problemes les diver ses form es de govern que s'anaren succei nt al seu davant. Sembla com si tin gués -a ls seus inicis- el
sen timen t que fer «ca talanisme» era fer «política» i que això no
cra prop i de «capellan ' ». T és ben signi fica tiu el fet que els elemen ts més polititzat s s'oposessin al seu nomenamen t primer a
Solsona i desp rés a T arragona perquè el consideraven massa
addic te al govern cent ral i massa desvincul at dels interessos del
país .

Vidal i Barraquer , pas tor
Vi dal i Barraq uer no era, doncs, un líder ni COm a intelIcc tu al ni com a polftic. No teni a unes conviccions catalanis tes
massa arrelades, o si més no s'es rorçava molt per diss imul ar-les.
Era. però, u n pas tor que es timava les ovell es que li havien es tat
confiades i que mirava, segons el consell de sani Pau, de fer-se
tOL per a to ts. r Ja seva preocupació pas toral el dugué a compre nd re el pa ís que li hav ia toca t de servir com a arq ueb isbe me-
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tropoli tà, a aCO~lar-se ab ~eus problc m..::s , quc pOl ~e r no havia
co psa t prou aba ns a ca uSa de la seva procedència familiar i de
b seva fOl mació uni\'ersitàri;:t i cic: ica l, i a dcfcns~r els drets
del se u poble amenaçats pe ls di ctado rs o incompresos pe r les a utoritats roman es.
Paradoxa lmen t, Vidal i Ba rraq uer, que era més ~vial un homc
volgudamenl apolíl ic, ha estat presen ta t com el cardenal de la polílica --en con traposició al ca rd enal Gamà, que fóra l'home de
l'Evangeli- i com n card ena l ::'t:pa ratis la.
o cal rema rca r la
profunda injus tí cia d'aquestes afi rm ac io ns, que desconeixen del
to t el tara nnà de Vidal i passen per a lt e l ca ràc ter pastoral, evangèli c, de to tes les seves intervencions.

Un home d'Església

El card ena l dc Tarrago na era. per damunt de tot, un home
Una persona oberta. in lc Higen t, amb una fo rm ació jurídi ca qu e no l'eixarreí, amb una hum a nitat que el duia a cercar
solucions de compromís, a escoltar to thom, a ac tu a r a mb una
d ipl o màcia no tabl e, que no exc loïa, tanmate ix , una e nt cres~ i una
energia absolutes quan considerava que els in teressos de l'Esglés ia es ta ven en joc.
Prova d'aquesta capaci tat re l' a l'acoll iment i per a l d ià leg
fou la xarxa de rclacions qu e Vidal i Bar raquer tin gué arreu de
d'Esglési~.

Cata lunya i el prestigi que hi assolí. El 21 de desembre de 1919,

arran del seu nomenamen t pe l- a la se u de Ta r ragona, e l doctor
Carles Cardó, un dels homes més clarividents del nos tre temps,
no es talv iava e log is pe r a l no u arq uebisbe: «Ell e ns donarà un
sacerd oci més iH us trat enca ra que l'actual -escri via-, ell endegarà per vies d'eficilcia la nos tra organ itzac ió eclesiàstica, ell conce brà obres i prepararà els ho mes quc hauran de fer-les. Ell , en
un mot, donarà nova vigoria a l'ac ti vitat re ligiosa de la nostra
~rxidiòcesi i amb me tropoli tana in fluència presidirà e l redreçame nt religiós a Catalun ya» .
Efectivament, Vi da l es conven í en l'ag lutinant del movi men t
de renovació cris ti ana qu e s'a nava coent a l nos tre país des de
fe ia un s quant s a nys i que havia tingu t un a manifes tac ió espectacul ar el julio l de 1915 e n e l primer Congrés Li túrgi c de Mon tse rrat, on int e rvin gué també Vida l, a les ho res b isbe dc So lsona.
Com a metropolitil de Catalunya , impulsà les reun ions de la
conferència de bisbes sufragan is - manada pe l nou Codi de D re t
Canònic- i mirà de treba ll ar d'una forma conjunta amb les di-
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verses diòcesis ca ta lanes. Ma n tingué re lacions cxceHenls a m b e ls
clergues i els religiosos més eminent s del seu temps, sense tan·
car-se e n cap «capelle ta " i sense exclusivis mes de ca p mena: e ntre els eus homes de confia nça hi havia, pe r exempl e, sace rdo ts com Carles Cardó i Llu ís Carreras -més avia t enemi s ta ts
e ntre ell s-, jesuïtes Co m el p3re I gnasi Casanoves o e l parc
J osep M. Pijoa n, i ca putxins COm e l pare Mi que l d'Esp lugues o
el pare Rupe rt M. de Manresa.
Més que no pas un home d 'in icia ti ves, pen o que el cardena l
dev ia ésser un receptor d'iniciatives, que sabia anima r els uns
i frenar els a ltres, se mpre cercan t c i major bé, i que p rocu rava
d'aconsell a r-se a m b els qui e n cacl a momen t creia més adequats,
sense, però, lliga r-sc a cap pare r. ( Recordem que dura nt la guerra civil no volgué escollar ni poc ni molt les insinuacions de l
doctor Carreras, que li hav ia esta t sempre ta n fide l, en el sentit
que reconegués d 'alguna manera 1'«Espanya nacional », i preferí
d'adopta r una acti tud di s tanciada que fatalm ent e l condemnà a
l'ex ili i el fé u mal ve ure per moll S.)

Pastoral de conjunt
Penso que na hi hagué cap grup ni cap moviment d 'un cert
gruix d'aquests anys que no complés amb l'a provació i a mb l'ajuda de l ca rd enal de Tarrago na. A través de mossèn Carreras
es tigué vi ncula t amb el moviment litúrgic, tan florent entre
unes minori es de sace rdo ts i cie la ic cada co p més àmplies, un
centre del qua l era e l mones tir de Montserra t, amb e l qua l Vida l mantingué unes re lac ions sovintejades i cord ia ls. A través
del pa re Casanovas i a través cle l doc tor Ca rd ó segu í la tasca de l
Foment de Pietat Cata lana i n'estimu là d'una manera especia l les
obres destinades a la difusió de l'Evangeli i a l'ajut als sacerdots. Precisa ment un dels promotors d'aquestes obres <t auxi liars »
del Foment era el parc Pijoan , el qual o rga nitzà, amb el supo rt
de Vida l, un bon nombre de reunions sacerd otal s a ni vell interdiocesà.
Vida l i Ba rraquer s 'interessà pels moviments d'aposto lat que
a naren sorgint ta mbé a ni vell in terdi ocesà: l'Obra de ls Exercicis
Pa rroquials del pare Francesc de P. Vail et -amb c i qual mantingué relac ion s exceHent s fin s q ue tre ncà a mb la Companyia de
Jesús i s'endinsà per un s camins que els bisbes ca tala ns, e n conj unt, no co mpar tien- , la Federació de Joves Cristi ans, forjada
pel docto r Albert Bonet duranl el temps de la Rep ública , i - mal42

grat la pugna creada amb la Federació- l'Acció Catòlica «espanyola» , que no arrelà a Catalunya fins després de la guerra civil.
No mancà tampoc la seva ajuda a a lt res ins titucions d'Església,
e ntre les qual s esme ntaré nomé::, e ls Minyo ns cic Muntanya dc
mossèn Anto ni BaUle, que trobaren en e ll un decidit protector.
Tot i que no pogueren arribar a una conc reció pràctica, Vidal
sostingué els projectes del pare Casanovas de crea r a Barcelona un Institut Superior d ' Estudi s Catòlics, inspirats en les realitzac ions del carden"1 Mercier a Lovaina. Igualment, per tal d'afavorir la coHaborac ió entre Ics diòces is que li eren encomanades, intentà de reun ir un concil i de la Ta rraconense - projecte
destorbat per l'adveniment dc la Dic tadura- i proposà diverses
vegades a la Santa Seu la c reació d'una úni ca diòcesi BarcelonaTarragona, a ri -corn escriu Muntanyo la- «que dites dues ciulats comparti ssin conjun tamen t la ca pitalitat eclesiàst ica, en runció i servei d'aquesta real itat natural que és e l fet ca talà».
D'altra banda , Vida l mai nO va deixar d'estimular Ics iniciatives particulars o coHectives tendents a augmentar la cultura eclesiàs tica o a vu lgaritza r-la. En són bona prova els diversos pròlegs que signà --com és natural, generalment no redac tats per
el1- i la pro tecció que atorgà a l Comitè Interdiocesà de Pedagogia Religiosa, que du gué a terme una labor catequètica notable
durant els anys de la Re públi ca.

Defensor del poble
Una de Ics co nseqüències ci c tota aquesta florida de movimen ts dc renovació cris tiana a la qual m'he re ferit fou la consc iència cada vegada més acusada de l'existència d'un «fet nacional» ca la là i de la necessitat que l'Església e l reconegués e n
lots els ordres . Aques ta consciència havia tingut una manifestació de primer ordre en l'Assemblea de la Lliga Espiritual de la
Mare dc Déu dc Montserrat, celebrada a Barcelona e l gener de
1919, en la qual hom 'ad herí «a la petició unànime de l'Autonomia integral de Catalunya» i proclamà «solem nement e l guiatge
de l bisbe Torras, e n l'escola clc l qual es troba la màxima i fecunda har monia del se ntim ent religiós i l'esperit ca ta lane e» . Les
asp iracions de l'Assemblea no trobaren compliment en la qües tió
autonòm ica, ja que e l projecte d'estatut romangué encall at fins
a l'adveniment de la República, però degueren influir en la decis ió dels bi sbes dc la Tarraconense dc confirmar -l'any 192343

qu e la lle ngua habitua l dl! la pred icació havia d ' é~~cr, d'a¡,;o rd arn b
la tradició i amb Ics disposicions tride ntines, e l català.
Aques ta «enca rna c ió» de l'Esglés ia. de Catalunya suscit à, com
és prou sabut , les ires de Primo de Rivera i dels se us sequaços
i ocas ionà g reus disg us ts al cardena l Vi da l i Ba rraque r i a la
cle rec ia secu lar i regu lar de la Tarracone nse , fin !:> a arribar a una
interve nció d irecta de la Santa Seu , que promulgà un s desafortunats decrets referen t!:> a l'lh dei c~ t alü ::-! l' Església i a It.: s activita ts polítiques dels clergues. El ca rd ena l Vidal, sen se sortir
de la seva !inia de prudència i senSe cap manifestació virulen ta
de «ca ta lanis me», de fensà un per un els sace rdo ts i e ls religiosos de la seva arxidiòcesi, in s is t í en la conve ni ència pas tora l que
e ls ca talans fossin eva ngeli tzats en ca ta là -~cgo n s Ics directrius
ja en unciades a l començament del segle pe l bisbe de Barcelona
Josep Morgades, re fe re nts a la predicació i a l'ensenya men t del
catecisme- i demanà a la Santa Seu que, per mo tius polítics, no
deixessin de pOrlar bi s bes ca talans a Catalunya. J no ce d í c n Ics
coses essencia ls, ni acceptà mai d'ésser tras ll acbt , com vo lia ci
dictador, a una a rxidiòces i. me nys «conflic tiva».

Home de di àleg
Fide l a la seva cons igna m a i nO des men ti da d 'acata r e ls règims
legalmen t cons tit uït s, Vidal i Barraquer acce ptà de g rat el s istema repub licà proc lamat c i 14 d 'abril de 193 1, que produïa tanta
basa rda a molts del s seus co Negues en l'epi sco pat , massa lliga ts
a la monarqu ia. Com és prou sabut , la seva acti tud de ralliemelll
s incer obtin gué e l suport de l Va ti cà i fo u preèo nitzada pel nunci Tedcschi ni , ma lgra t les reti cènc ics de ls secto rs conse rvadors.
T aviat Vidal hagué de desenvo lupar una acció difícil i arriscada
COm a represe ntant de l'e piscopa t davant e l govern es panyol , a
la recerCa d 'un modLlS vivendi que assegurés un a coexis tè ncia pacífica i una evolució ordenada ca p a una més gra n democràcia .
Aques t ' propòsi ts van fa ll a r , per culpa dels uns i de ls a ltres i
per mo ti us que ara no c m toca d'escatir. Vida l, però , no abandonà
mai la seva actit ud d ia logant , qu e vi s ta amb ull s d'a ra e ns semb la sovint massa rigida, però que en aq uells mo me nts li a tra gué
les ires de ls gru ps dre ta ns.
Aqu es t ma te ix es pe r it de dià leg regí des de l prime r dia Ics
relacio ns de Vida l i Ba rraq ue r amb el gover n de la Gene ra litat
instaura t a Cata lun ya a m b e l triomf de la República. El 18 d'abril dc 193 1, Vida l visità e l pres iden t de la Generali ta t , Francesc
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Ma ci~\, acompanyat del bisbe dl.' Barce lona, Irurita , 111~ ~ aviat
aHèrgic davant e l nou estat de coses. Gràcies a les gestions de
Macià i dc Vida l i Barraquer, d'altra banda , fou possible d'evitar
a Catalunya una c re ma d'esglésies COm la que tingué \I oc a Madrid el maig de 193 1, bé que hom no pogué evitar que arribés,
amb fúria redoblada, ci 1936.
El cardenal de Tarragona, persona lment o a través de ls seus
el11is~aris Lluís CaITeras i Antoni Vilaplana, s'esforçà per expli·
car a la Santa Seu que Catalunya era una realitat política que
aviat seria reconeguda per la Constituc ió i no deixà de lamen,
tar que ci zel dels bisbes catalans ha gués estat tan mal comprès
durant la Dictadura, des de Madrid i des cic Roma, ja que en cic,
fensa r els se ntiments legítims de l poble «acluaban, SÚ1 elltrom el er se ell política, COll vistas al porveuir». 1 lògicamen t , insis tí
que caldria adequar Ics estructures ec les iàstiques a Ics nOves rea,
IHats polítiques, reconeixent la varietat dins la unitat i l'es pectant
les inic iatives dc les «regions», evi tant normes qu e poguessin és·
ser interpre tades co m a «hegemonia d'una reg ió )) i fins i IOt no
excloen t la possibilitat de tracWr directament amb a lgun «go,
vern regional » en Ics qües tions que li fos si n pròpies (l'ensenya·
ment, per exemple).
Conseqüent amb aquesta línia , Vidal e nvià la seva «cordial
enhorabona» al president Macià «per la s ignatura cie l'Esta tut
de Catalunya » i li manifes tà - c n carta privada- la seva sa tis·
facció com a ca ta là - mostra de l'cvoluc ió quc havia anat fenti a lhora les seves reserves, in s piradcs sens dub te pels consells de
Carrcras: «Com a fill d'aquesta terra , em congra tulo de que amb
l'aprovac ió de l'Es tatu t hagin estat reconeguts a Catalun ya els
se us afanys de rcgir,se per ell a mateixa. Com a creien t i com a
P relat no li es tran yarà qu e trobi a ma ncar-hi quelcom que és
tamb~ part integran t del patrimoni esp iritual de la immcnsa ma·
joria dels catalans. No endebades el gran Torra'i i Bages. de bona
memòria, va escriure que Ca t a lun~l a serà c ristiana o no serà.
( 19 de setembre de 1932). Una mi ca més d'un any després, Vidal
no dubt à --el desembre de 1933- a ac udir a l ca pçal de l president de la Gene ralitat moribund, malgr~lt Ics reserves del bisbe
J rurita.

Hom e de pau

L'espe rit dia loga nt de Vidal i Barraquer tornà a fer·se palès
durant la guerra c ivil. La seva expu ls ió de Catalunya --on amb
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una mica més trobà la rnon, com la hi trob~rcn el seu bis be
a uxiliar i tants companys de sacerd oci de Io tes les diòcesis ca·
talanes- i e l caire a ntireligiós que prenia I~ «revolució» e ngcn·
drada per l'a ixecame nt de ls mi lita rs e l J9 de juliol de 1936 no
ci dugueren --com a tants a lt res- a lIa nçar·se sensc més ni més
en mans de ls revolta ts. Preferí de ma ntenir la independè ncia de
l'Església i no lli ga r-se amb un dels dos partits beHigeran ts_ El
temps va demostrar que les seves sosp ites sob re la bondat de ls
qui volien resoldre·ho LOl a foc i a sang no eren in fundade s i la
scva ac titud profè tica -q ue a leshores sorpre ngué a r rc u- sc'ns
prcsenta com l'única ac titud accc ptable en aq uel1 mome nt. Ta nt de
bo que no hagués estat quas i tot sol!
Vi da l no es limità a manteni r-se a l'expectativa des de l sell
ex.il i italià. Féu ges ti ons arriscades pe r aco nsegu ir la pau . Afavorí ta nt com pogué cls sace rdo ts i e ls re ligiosos fu gitius. Animà els
cri s tia ns que continuaven ferms a Catalunya i, en ta nt que li rou
pos ible, els e nvià ajuda ma teria l. I , natura lment , féu lots e ls
possibles pe rquè el culte hi fo s reorgan itza t.

Representant d'" una altra Església »

L'actitud monolítica de Vida l i Barraque r , fidel a ls seus postu la ts de tota la vida . li costà molt ca ra: com ja e ra d'es perar, el
gove rn espanyo l sortit de la . Cru tada» franquista li impedí de
reto rnar a la seva arxidiòcesi, «a tesa la seva ac tuació », considerada «contrària a la unita t nacional», i «amb vis ta al passat, al
present i a l'esdevenidO r», i féu tots e ls possibles perquè . fa cilités la situació» renunciant a la seu de Ta rra gona .
Un cop més, Vida l reaccionà amb e nergia, carn ho havia fet
durant la primera Dictadura, quan -segons ell mateix con fessava a P iLIS XII el 1939- «en co,.,ciel1c ia 110 podia prestarse a
hacer servir las casas sagradas para ¡iMal;dades profana s, COllia
son la difl/s ión de la l ellgua o la expalls ión de det ermillada política, ya que la I,,;s;6/,/ de la I gles ia es ga l1ar las alnws y cOn duci rlas a C,.is/o por fados los IIIedios //tas adecuados a la índole
y ca rdc /er de los fie l es sin violen /ar sus se l1/im;el1tos Haturales
no cOl1l ra,.ios al de,.ecJ,o Y li la mora l ».
L'all unyame nt de l cardena l de Ta rragona i la seva manca de
s inton ia amb els «idea ls» de la «nova Espanya» li permeteren de

copsar amb un a c la rividènc ia a dmira ble Ics defi ciències d'all ò
que amb e l temps a nomenaríem «nacio na l-ca tolici s me» i de preveure'n les conseqüències nega tives. I no ca l dir que es preocupà
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d'un a mane ra. ben co nc re ta pc l!o, fidels dc Ics d iòces is de la Ta rracone nse , sotmesos a un a re press ió implaca bl e que pre te nia d 'esbo rra r c I «fe t d iferencia l» ca ta là (el «malc/ilO llec/JO di/erel1dal »,
com di uen els doc umen ts de l'època!). Vi da l féu avine nt a Pius Xl[
que la s ituació dels ca ta la ns de l Princ ipat era pi tjor q ue la dels
ca ta la ns ita lians dc l'Al guer, «CI q l/ ie l1 es se les pred ica y eu se ;l(1
el ca t ec is11lo ell calaJaIl)), i es q ue ixà de l'ac tu ació de ls nOLIs bisbes qu e ma naven l'ús exclusi u de l castellà i fin s i to l ar ri baven
a prohibir q ue la p ron ún cia de l lIalÍ fos la «ita liana_ - usu al a
Cata lun ya- i la vo lie n substi tu ir per la «caste lla na" ...

Vida l i Barraque r. a vui
« El sof ri men t de l ca rdcnal -csc rid Jose p Bene t e l 1969- no
va ésse r debades. En mo ri r, certamen t, ~e m b l à un venç ut , un
home depassa t. Pe rò han pa ssat els a nys, i cada d ia ane m veient
m és clar que e ll va ésse r e n e l sc u temps l'a ut è ntic home d' Es_
g lés ia, el bi s be de Lo t e l seu po bl e , e l ca rde na l de la pa u , qu e
assenya lava e l recte camí. Pe r a ixò, aq uell home d' Esglés ia qu e
sembl a va qu e mo ri a fracassa t i vençu t, l'any 1943, avu i se'ns aparei x CO m un a de les més gran s fi gu res de l'Església uni ve r sal d 'aq u es t segle i CO I11 una de Ics més gra ns per so na litats de la h istò r ia d cl nos tre poble».
El re to rn de les restes de Vida l i Ba r raq uer a la seva. sc u de
Tarragona ens fa. sentir més a prop el ~e u exemple i la seva lliçó
de fid e lit a t insu bo rn ab lc. D'a lguna manera, e l cardena l Vidal encara és viu ent re nosa ltres, com ha posa t sovint en relleu el se u
s uccesso r J osep Po nt i Go l. Ens eq ui voca rícm, però, s i vo lg uéssi m a plica r a l nos tre tem ps Ics fórmul es q ue Vidal aplicà a l se u .
No crec qu e e l camí ap te pe r a av u i sigui dc fe r e l que ell va
fer ---COm se mb la q ue ha n preconitzat a lguns ho mes d'Església
ca ta lans en p re ndre partit davan t el nou projecte de Cons ti tució. Penso q ue només té sent it de fer e l q ue ell hauri a fe t a ra ,
en un mo m ent hi s tò r ic to ta lme nt nou , ma lgra t q ue no m és ens
en separin c inquan ta o se ixan ta anys. Un m om ent caracte r.itza t
pe l plura lisme cada co p més accen tu a t , di n tre i fo ra de l'Esglés ia; per l'enso r rada de m o ltes es tru ctures i mo ltes ideologies que
ab a ns sembla ve n inta ng ibles; per l'evidència indiscutible q u e ci
cri s ti anis m e j a no és si nó una d ada entremi g d'altres dades -qu e
no pOl ésser infl ada a bus iva me nt a pa rtir d'es tad ís tiques de bateigs o d'enterraments- i que els cris ti ans ja no fan un a pinya
m o no líti ca -o, CO m a m àxim . po la ritzada en un mínim d 'o pc ion s-
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ent orn d'un epi sco pat també monolíti c; pe r la ma la co nsciència
d'un llarg període dc «protecc ió ofi cia l» embafosa i es tèril. que

ha tre t c red ibil itat i llibe rtat a l'Església, c redibilit a t i llibe rt a t
no prou compensad es per les funcion s dc sup lència i els gests
profè ti cs de ls últ ims anys ...
Tant de bo que tols plegats encertem, COm Vidal , a es timar
la justícia i a rebut jar la iniquitat, i que aquesta actitud esdevingui fecunda .
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EL CARDENAL DE LA CONCÒRDIA
MIOUEL BATLLORI , S. J .

En un altre indret , he remarcat q ue Vidal i Barraquer, a bans
d'esdeven ir el cardena l de la pau, hav ia es tat el cardenal de la
concòrdia. Val la pena d'in s is tir-hi i dc reblar-ho, per tal com
aq uella ac titud dc concòrdia cm pen so que és un dcJs tre ts més
caracte rís tics de la seva perso na litat. Sob re tot s i ¡'integràvem
amb un altre as pecte d'aquell a mateixa actitud de concòrd ia : el
d 'adonar-sc de qui ns eren e ls límits traspassa ts els q uals la concÒrdio. podia esdeveni r claudicació.
E l seu biògraf Ramon Mu ntan yo la ha remarcat oportuname nt
els mo m en ts e n què aque lla te ndènc ia innata a ce rcar una har1l1'.:m ia humana i pastora l tot a lhora es manifestà durant e l seu
pontificat a Solsona i els prime rs an ys d e l seu gove rn d e la Seu
me tro politana dc Tarrago na; i també e ls moments e n què la de·
fensa dels drets dc lot e l poble i dc l'Església cie Ca ta lu nya l'obligà a no sotme t re el dret a la co ncò rdia, duran t e ls anys 19231930. En aq ues t fascicle cie «Quade rn s cie Pastora l » d'a ltres tra ctaran d e la darre ra eta pa de la seva vida, d e l 1936 a l 1943. Em
ce nt raré, doncs , en els anys de la Repúbli ca, aqu e ll s en què, ben
probablem en t , la seva ac titud de concòrdia fou més difíc il - i
més necessà ria- de mantenir.
Cal remarca r , però, d 'antuv i, qu e aques ta nota ta n caracte rísti ca de l se u ta ra nnà no res ponia primàriamen t a una tendència
diplomà t ica i con temporitzadora - a un joc d'est ira i arron ça,
parlant e n p la ca la lanesc-, s inó que proven ia d'una g l-a n bondat d'es perit. Durant la preparació de ls prim er s volum s d el seu
Arxiu , quan em trobava davant ce rts dubtes d'interpretació que
ni Víctor Manue l Arbcloa ni jo no podíem resold re, co nsultava

sovint els diferents problemes am b l'historiador contemporan is!a
Jes ús Pabón, e l qua l, a més a més, durant la República h av ia
es tat d irec tor ge neral de l mini s te ri de l Treball quan regen tava aquell a cartera Manuel G iménez Fe rnandez. Recordo que en aque ll es
consultes qu e li feia a l seu despatx de direc tor de l'Acadèmia de
Ja Hi s tòria , Pabó n, qu e hav ia tractat el nost re ca rdenal, r e petia
infa l·liblement: - Vidal i Bar raqu er era un ho me ex traordinàriament bondadós; la seva políti ca davant la Re públi ca es pan yo la
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era l'úni cn possible ; b. com partien totes Ics persones de se ny
( << toda la ge nle sensata ). , lexlualmel1l ).

Als inicis de la República

Un cop proc lamat e l nou règi m el 14 d 'abril de 1931, li ca li a
fer obra de concòrd ia sobretot a Catalunya, mentre el cardenal
Segura encara conservava la direcció de l'Església espanyola. Ja ci
dia 16, proposava a l nunci Tedeschini d'entrevistar-sc amb Francesc Macià, o bé rese rvadame nt o bé al palau de la Generalitat. Per
tal d e no co mprome tre e l nun ci, li de ia que la ma nca de res posta
seria inte rpre tada per ell com una aprovació. La seva finalit at
e ra t( de veure si aconseguia d'evitar mesures de ca ràc ter ladica l,
contràries als interessos de la re ligió».
L'e ntrevi s ta de Vidal , a companyat d' lrurita , amb Macià no fou
sec re ta, sinó pública i so le mne. L'havien preparada e l sec re t;:Iri
del ca rdenal , Joan Vila dri ch . i e l de l pre!-'ident, Jo!-'cp Tarradellas. Els prelats foren rebuts a mb to ts e ls honors. En aquelJa
avinentesa, talment Com més endavant Vidal ho comunicà al sec re tari d 'Es tat de l Vaticà, ca rd e na l Pacelli, e l presidenL de Catalun ya cdi palesà e ls elis desigs d 'evitar violències i d'arribar a
un acord amb l'Esglés ia ». Eren aquells dics tensos, en què e l Govern provisional de la Repúb lica havia envia t a Barcelona eh-. mi nis tres N icolau d 'Olwer, Marce Hí Do mingo i Fcrnanclo de los Ríos
per a convert ir la República Catalana en Generalitat de Catalunya; en aquell a e ntrevis ta, el ca rdenal , «per la seva pa r t , PI-Ocurà també d'inclinar l'ànim de l senyor president a solucions
d'harmonia amb Madrid ». Poques setmanes des prés, escrivi nt
a Al ca la Zamora, pres id en t del Govern provisiona l de la Re pública, amb e l qual havia mantingut amicals cont ac tes per telègra f quan aquest ha via vi sitat Barcelona , Vidal i Barraqucr se
li manifestava «disposat scmpre a afavorir soluc ions de pa u i
d'harmonia » en les re lacions entre Catalu nya i el Govern de
Madrid .
Heus ací c I mot «pau » combinat amb la paraula «harmonia »
i amb la idea de «concòrdia ». Però normalment ell emprava més
LOSl aquests dos darrers mots, potser perquè e l de «pau » pressuposava un estat de guerra, que ell s'esforçava d'evitar. Malauradament, ja arribaran temps de guerra en què la invocació de la pau
haurà de substituir la de la concòrdia i l'harmonia.
Vida l i Barraquer s'esforçà pe rquè aquella act itud i aquells
sentime nts seus fossin compartit s pels a ltres bis bes de Catalu-
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nY;J , LOt i que només e l dc la Seu , doctor Guitan, i el dc Sol sona ,
doctor Comell as , eren també nadius del Principat. En llur primera conferènc ia ep iscopa l, reunida a Barcelo na e l 22 d'abri l,
;Jcorclarcn que «e ls prelat s que encara no ha guessin sal ud a t e l
pres ident de la Generalitat de Catalunya ho res s in pe r mitjà d 'una
lle tra partic ular ».
Aqu ell s mots clau s del Se u tarannà i cie la seva cons tant actuació apa reixen units e n la ll e t ra d c re licitació que, interpretant i
p ress uposant et comú pare r d e ls a lt re s bis bes d e la tarracone nse, envià a Francesc Macià, en no m d e LOt l'epi scopa t d e Catalun ya , de s prés d'haver es tat pl e b isc itat l' Es tatut de Núria: tots
pregue n pe r un a soluc ió dc concòrdia , i ell da vots perquè, per
part de tot s , hi hagi la comprens ió necessària, i s'arrangi tot
dint re la més fra nca cordia lit at i harmoni a» .
I en la co nclu s ió autògrara se va del m issa tge qu e tots els b isbes d e Cat a lunya trzlIn e te rcn a Ics Co rt s con s titu e nt s a l final d 'ago s t d'aqu ell mat e ix an y 193 1 so b re la s ituac ió d e l'Esg lés ia, esc riv ia: «el nos t re anhel co m a ca ta l8ns i com a es pan yol s és un
an hel d e pau, de concòrdia, d 'harmonia, com s'escau a l sag rat
m inis teri qu e e ns ha es tai confiat ».
Pe r la i d'aconseguir-h o s'e ntrevi s tà , ara sec reta m e nt, amb el
preside nt Mac ià , a la casa cl el seu co s í, e l cèlebre ofta lmòl eg docto r rgnasi Ba rraquer, per veure s i pod ia obtenir que e ls diputa ts d ' Esquerra Re publi cana a les Co ns t itu e n ls «s uavitzess in llur
ac tu ac ió en les qü es tion s re lig ioses, o alll1 c n~' s qu e no a ssis ti ssin
a la Cambra quan s' hi tra c tess in, a fi i efec te de min var els vots
d e les esqu e rres» . A més a més , e l 2 d 'o ctubre, vigí lia de san t
Francesc , li escriv ia per remarcar-li que , pui x Al ca la Zamora desitjava resoldre la qües ti ó relig ios a «amb el mateix c riteri de ge neros itat i de concòrdia amb qu è s' ha posa t al co s tat d e Cata·
lunya », co nvindr ia qu e ell , da va nt l'imminen l de bat sobre e ls afe rs
religiosos de la Con s titu c ió , interessés <¡ el s seus ami cs a ravor
d e l'obra d e concòrdia », cosa qu e , naturalme nt , hauria de plaure
a l pres ident d el Go ve rn pro vi s io nal.
Ja se sap que res d 'a ixò no s 'obtingué i que Macià , com a li ·
beral, re provà la solu ció qu e Ics Con s t itu e nts clonaren al problema reli giós e n l'a rti cle 24 (des prés 26 ) cie la Cons titu ció. Així ho
man ifes tà, primer, a la pre m s a, i més e nd ava nt , e l d ia 27 , e n
lle tra privada a l carde nal: «P er la p re m sa de B arcelona i Mad rid - li deia- hau rà ja pogut veure qu e la solució donada a la
qües tió re ligiosa no res pon a la meva mane ra persona l de cons iderar aq u es t im portant problema. Aques tes parau les li donaran
un a prova de com m'hauria particularment complagu t de veure
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triom rar una rórm ul a que arribés a soluc ionar la qüestió a gust
de tots •.

Després d 'aprovada la Constitució de 1931
Un co p a provada la Cons titu ció, e ncara restaven mollS punts
en què la benvolença de les au torita ts podia minvar la tens ió que
la nova llei fo namen ta l de la Rept'lblica havia creat. Per a ixò Vida l
i Barraquer continuà a esforçar-se per mantenir, sempre que fos
possib le, bones relacions amb aque lles. El 19 de setemb re de
1932, s'a pressà a feli ci tar e l presiden t de l Govern de la Ge ne ralitat en have r es ta t apro vat l'Es ta tut pe r les Corts, lOt dient-li:
. Davan t ja del moment solemne i cabdal en què e l poble de Catalunya deu donar-se la nova Constitució [ interna]. no deixo de
pregar molt a Déu nostre senyor que iHum ini tots els dirigents,
pe r ta l que, esmenan t omi ssions passades, sà piga e l tan ponderat seny ca ta là est ru c tura r un a obra de tots, que permeti la germanívola convivènc ia, única q ue pot fe r grans els pobl es, pa lesant aixís que SOm mereixedors del rt:gim d'auto nomia q ue ens
ha estat reconegut ».
Fou, sens dubte, pe r aq uesta consta nt ac titud cie l'arquebisbe
de Tarragona que certes possibles as preses foren evitades . En
trac tar-sc, per exemple, e l 1933, de l'inven ta ri del tresor a rtís ti c
-servei que la Rept'lblica hav ia traspassat a la Generalitat-,
la Ponència de Cultu ra d'aques ta, a mb la intervenció principa lment del seu membre Francesc Mar to rell , procurà un e nteSa amical de coHaborac ió, e ls moments e n què e ncara no hav ia estat
aprovada la ll ei cie confessions i de congregacions religioses, l'avantprojecte de la qua l preve ia la confiscació cic tots e ls ed ificis
i de totes les obres ar tís tiques de l'Església , en ma ns de la qual
en res tava només l'ús, i, encara, amb certes res tri ccions .
I gua l es pe rit inspirava les seves relacions amb els res tants bisbes de Catalunya. La dife rè ncia de mentalitats nO e ra obstacle perquè ell fom e ntés les obres inte rdi ocesanes, Ics solucion s conjuntes de ls problem es que anaven sorgint -el 1932, la continuació
de l'ensenyame n t religiós i de Ics escoles ll iures, confess ionals o
no-, la mútua cooperació econòmica davant l'immed ia t estroncament del press upos t de l'Es taI.
Aques ta coo pe ració havia d 'es tendre's a les restants provínc ies ecles iàs tiq ues d'Es pa nya, tant en els afers econòmics -en
e ls qua ls se mpre propic ià la mútua aj uda-, com en e ls eclesia ls
-amb les periòdiques conferències dels bisbes amb llur a rqu e-
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bisbe, i dels arquebisbes entre ell s- i particularmenl en els doctrina ls i públics: e l tex t dels doc urnents coHec tius e ra prèvia ment
tramès a ls qui l'havi en de s ig nar, àdhuc quan aquests li hav ien
avançat llur vot de co nfiança; i ell procu rava de tenir prese nt s
llurs re marques de contingut i d'es til en la redacció defin itiva.
Mo lt més, però, que en les rela cions amb el Govern de Catalun ya i amb e ls se us compan ys d'episcopat, la tendència natural
i reflexiva de Vi da l i Barraquer e nvers "harmo nia i la concòrdia
es ma ni fes tà en les seve re lacions a mb els òrgans cen tra ls del
Govern de la Repúbli ca, ja des de la seva proclamació, però molt
més enca ra des qu e, ex iliat e l ca rd enal Segura el juny dc 1931,
aque ll res tà com a cap de l' Església espanyola puix era e l cardena l m és antic.
De bell an tu vi, continuant la pràc l ica an terio r amb e ls nous ministres de Jus tí cia , trameté la ~cva sa lutació a Fernando de los
Ríos i, a través d'e ll , a l pres ident de l Govern provi s ional , que saludà pe rsona lment per te leg ra ma a l final d'abril . des de Montserrat , o n e l ca rd enal es trobava per un a diada sacerdotal interdiocesana . to t oferin t-li la seva «ll e ia l coo pe rac ió e n to t a llò que
toqui e l bé públi c»; coo peració no pas políti ca, «a ns moral, rcIi giosa i socia!. ... en l'e mpresa d'harmo ni a i de pac ificació del s
es pe rits, pe l bé de la re ligió i de la pàtria »,
To t i qu e Ics difi cult a ts anaven ac umulant-se . Vi da l i Barraq uer no se separà d 'aqu esLa línia ni davant l'aprovac ió, a les
Corts, de l'article 24 (després 26) de la Const itució. ni davant
Ics di sposicions que se'n seguiren per part de les constitue nts i
de l Govern : laïcització de Ics escoles , dissolució de la Companyia
de J esús, secul a rització del s cem e ntiri s , divorci. redu cció de l press upos t, e tc . Els mo me nts més tibants foren els de l'elaborac ió,
d iscuss ió. ap rovac ió i promulgac ió, c i 2 dc juny de 1933, de la li c i
.etc confessions i de cong regacions re li gioses. Duran t tot aqu est
temps, e l ca rdena l no cessà d 'i nte ressar-hi el president de la República, Alcah'i Zamora, el del Consell , Man ue l Aza ña, i d'altres
políti cs coneguts seus.

El fracàs de la concòrdia
Ell cra, pe rò, prou c larivident pe r preveure que no aconseguiria gai rebé res, Ja e l 19 de desembre de 1932 escrivia a Al cala Zamora: «A poc a poc . hom pre tén de fer tanta via , que e m temo
que no sigui pas possible de mantenir, per molt de temps, la
pos ició qu e he adopta t se mpre ».
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El 2 de juny de 1933 , sembl à a molls cat ò lics qu e b posic ió
de Vidal i Ba rraqu er , fonam entada en des igs de pau, dc concò r·
d ia i d'harmonia, havia fracassa t de [jnitivame nt. r hi ha pro u
indicis que també ho semblà en ce rts ambien ts del Vaticà, s i no
en tot s . Ma lgrat la concordà ncia fonamental que fin s alesho res
hi havia hagul entre Vidal i Paccll i, els dos primers nomena·
ments episcopa ls durant la Re púb lica, fe ts per Ro ma independent·
ment de l Govern, assenyalaven prou clar un a línia elife re n1 dc la
de Vidal i Barraquer. Precisament es trac lava de dos catalans:
de l b isbe Gamà, promogut de la Seu de Ta rasso na a la de To lc·
d o, i de l can o nge Carlanya . d 'ideologia consemb la nt , no mena t
bi s be de Giro na .
Les e leccions dc no ve mbre de 1933 podi en fe r sem blar q ue
l'ac titud d c pau i dc concòrdi a havia rCl c i se u fruit. Sa be m , pel
tes timoni d'An gel He rrc ra , que llur result a t fou considera t a Roma CO m un tri o mf fa vo rab le a l'Església. Vida l i Ba rra que r no
fou pas ta n o p tim is ta . Ve ia c la r , pe r un a banda , qu e ci nombre
dc di put a ts decidits a de fensa r decidida ment i s inceram e nt l'Esg lés ia, cons tituïa una mino ria ; i , pe r l'a lt ra, que l'ac titud tri o mfali s ta d'al gun s d'e ll s a larmava molts re publica ns prou previngut s davant les inten cio ns de ls ca tò lics e n aquell s mom ent s.
Li semblà , doncs, que ca lia continu a r un a po líti ca 111 0 1t pruele nt , fe ta sempre de bo na convi vè ncia i d 'a mi cal concòrdi a. tS
e n aqu es t cl ima qu e se s ituen e ls se us esfo rços del 1934 pe r a rriba r a un ", olius vivel1di de ca ire dip lo màt ic -en a mbdós sentit s de l m Ol- entre la Sa nta Seu i la Repúbli ca. La int errupc ió
d'aques tes negociacions representà la fi de la po lítica d 'ha rmo nia, prom oguda sem pre pe r Vida l i Ba rraqu e r , i seg u ida fin s
llavo rs , amb un a adhes ió més o m enys fe r"vent , pels a ltres a l-quebi sbes d'Es pa nya.
Ni en po lítica ni e n hi stò ri a no es pOl é~s er ma ni q ue u , dividir
a m b un a es pasa el ma l i e l bé, e ls dol e nt s i e ls bo ns, l'erro r i la
ve r it at. Si ho m se sent temptat de fingir la ue ronia de l qu e hauria
esdevin gut e l 1935 i el 1936 s i hagués preva lgut l'actitud de Vida l i Barraq ue r damunt d'a ltres posicio ns més intran s igent s i
iHibe ra ls, ca l també te nir ci cora tge de re fl exi o na r sobre cert es
a ctitud s - dc la d reta i de l'esqu erra- qu e contribuïren a fer utòp iqu es aq ue lles ucroni es; ir rea litzable , aque lla hi s lò rkt diver sa .
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,

CONSTITUCIO ESPANYOLA DE 1931
VICTOR MANUEL AR BELOA

No podem carregar al ca rdena l Vidal i Barraq uer la ca rt a «collecti va » q ue ci card enal Seg ura es va treure ell: b. seva es t re la
mànega i d els se us llargs capirots, co ntra la vol untat dc l'arquebisbe dc Tarr<lgo na, publicada a mitj an agost de 193 1. La cal'la
és Ull ce ntó dc tex tos pontificis, ar ra nca ts d'ací i d'a ll à, sense ca p
esma c ro no lògica, que fus ti guen qu a lsevol esment d e llibertat i
qual sc \'o l co ncepc ió que no sigui la tradi c ionalment anomenada

cons la nlinia na. o es me rei xia Ia i cing la da l'avantprojecte co nstitu cio nal , redac tat pe r un a combsió tècnica iHu s lre, qu e va aconsegu ir una obra liberal avançada, on, s i es reCusa la reli gió d'Estat, es recone ix l'E sglésia com a corporació de dre t públic , se
sanc io na la llibe rtat privada i públi ca de cu ltes, i fin s es proda·
ma qu e l'esco la té dret a l'<:.: nse nya ment re ligiós, per bé qu e e l
me~tre no pugui se r ob li ga t a rer-lo co ntra la seva co nsciència .
La reacció a l docum en t seg urà va se r violenta per part de l'esquen-a. « El Socia lis ta», ò rga n de l PSOE , també o posa t a l'ava ntpro·
j ecle, q ue qualiricà d '«a vortó ». es va desfermar co ntra la ca rt a
coHectiva i so bretot co ntra ci seu au tor -o autors. En e ls se us co-I11c l1lari s, podem ll eg ir rrases co rn «fl or i nata de la nodrida zoolog ia eclesiàs ti ca », (( prima ts de la sec ta cat ò lica», «l'abjec te Sc·
gura , barrl!ja roí cic misèria fi sio lògica i mora l », «la c1cri galla ru·
minant », ((an imà lies roman es», e tc., pe r a acabar demanant la
s upress ió d el «press upos t romà », que ca ld ri a repa rtir entre els
obrers sense feina: « El pob le ja ha demostrat qu e a mb les carro·
nyes ec les iàs tiques sa p ence nd re fogueres de pass ió i llibertat ».
Vida l i Ba rraqu er trobava a faltar en la carta d e Segura «e l
bàl sam de la s uav it a t i la man sue tud »: (( E s pot dir tOL en bones
rormes ---escrivia <11 pare J .M. Murall, e l 17 d 'agos l- i més havent
d e trac tar amb certa ge nb). La qual cosa ja ens diu , fonamental ment , el que sobre e l te ma pensava e l cardenal de Ta rrago na. En
ca rta del dia 3 a l seu gran amic, Alcalft Za mora , li diu sense e m·
but s: «El projecte de co ns titu c ió és una apos tas ia de l'Es tat es·
panyol, ore nsa pública i g rav íss ima al nos tre bon Déu, Senyor
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de ls qui governen ». Una socie ta t com l'es panyola, catòli camen t
cons tituïda , no se la pO l declarar alea, en el codi fonamen tal,
sense violè ncia . En fer la constitució, cal fer un edifici ampli,
dintre e l qual es trobi com a casa seva e l major nombre possib le
de persones; «una obra duradora, i, per això, de concòrdia i de
pacificació, con trària a tot extrem». l si l'estat actual de coses
exigeix mod ificacions, no seria difícil ges tionar un concordat a m b
Roma, cosa que aq uie ta ri a b isbes i fidels, no solament davant el

projecte de constitució, sinó clavant la resta de la legislació, que
ha anat apareixent, contrària a ls drets de l'Església i a les lleis
concordades.
Una confess iona lita t «socio lògica», a m b el suport d'un concordat ,
se mbla e l pensamenl de Vidal i Barraq uer, red uït a fórmula cansI ituc iona l.

Missatge a les Corts constituents

Durant la seva estada a Roma a finals de jul io l, e l cardenal
català havia comun icat al secre tari d'Estat vat icà, Pacelli , la seva
intenció d'adreçar un mi ssatge a les corts constituen ts en nom
dels bisbes de la seva província eclesiàst ica, per ta l d'excloure,
o de m illorar si més no, e ls articles del projecte de cons tituci ó
atemptatoris a ls dre ts de l'Església i de les convencions en tre aquesta i Espanya. El que va passar amb la carta col·lectiva de l cardenal Segura, el devia confirmar en la seva idea. L'escrit havia de
servir de programa i orientació per a ls catòlics . Encara que les
corts no li 'n fessin cas, a lmenys servia per a proclamar la doctrina ca tò lica i «una mica, qui sap, per a moderar els ímpetu s
dels ex tremistes i desvet ll ar les classes neutres i moderades». Havia de revestir, ensems, «una forma suau i dolça», que fes passa r
la doctrina sense que es veiés «ni en ombra, ànim de molestar o
atacar: només la defensa de ls drets sagrats que ens han estat
confia ts».

El principal redac tor del mi ssa tge va ser el pare jesuïta Narcís Noguer. a qui a lgú més va ajudar en la tasca, tal vegada e l
P. Rupert M. de Manresa, sempre sola la direcció immediata del
cardenal, que va voler que fossin tinguts en comp te els articles
de l nou projecte parlamentari.
Rdusat e l projecte de ls partits majoritaris, i essent impossible "acord entre e ls membres de l gove rn per a presentar-lo com
a text de base, una comissió parlamentària, composada propor-
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cionalmcn t pels grups pa r lamen tari s més nodri ts, es va e ncarregar dc la rcdaccio de l nuu text. Sota el guiatge de l socia lis ta Llu ís
Jimênez de Asúa , també pres ident de la comi ssió, el grup sociali s ta du gué se mp re la veu cantant , ben reco lzat pels radi cal-socialistes i per l'Esqu e rra ca ta lana , i , e n e l terreny que aq uí e ns a te ny,
per ga irebé lo ts e ls grups po líli cs, exce pte el progress is ta, l'agrari i el basco- nava rrès, representat s per Jua n Cas tri Il o, José María Gil Robles i Jes ús Ma ría de Leizaola.
De l reform is me libera l de l'ava ntprojec te es va passar a l seclaris me de la com iss ió, quc es va desfer en vuit d ies de la seva
re ina a mb tO Ies les g reus conseq üències que això podia suposar.
Ja no se se para només l'E sglés ia dc l'E s tat, s inó qu e es proclama
ob liga tori l'ensenyament la ic , només es reconeix e l cu lte pri va t ,
sc ~ up rimeix to la subvenció es ta ta l a ¡'Església, s'ins titueix e l di vo rc i pe r consens i, en e l cas cic la dona sola , sense a Hegació de
cau sa, i s'arriba noge ns me nys que a d issoldre tots els orde!<o re lig io~os i a confi scar els seus bén~.
Amb tOl , Vidal i Barraqu er , en una correcció, pel qu e sembla ,
molt pe rso nal de l'esborra ny de l mi ssa tge, hi evita qu a lsevo l a Hus ió a ls a rti cles dcl proj ec te, qu e e n una reda cció a nt e ri or hi a pareixi e n amb rreq üè nc ia; e n suav it za e l to de re tre t i admonic ió qu e
hi cam peja va; i deixa dc banda mo lt es i ll a rgues c it ac ions de to t tipus, pe r Ia i de prese ntar un a reda cc ió més po pu lar i a l'abas t
de ls fid el s.

El mi SS<l lgc é~ mo lt més co mpl e t , més raonat i precís qu e la
car ta colicct i\'a dc Segura. I, per bé que la doc t rin a no sigu i mas~a dis ti nta, o s igui , de vegades, igua l e n e l que pertoca a la sepa rac ió d'Esg lés ia-Es la t , a les lli be rt a ts mode rn es -q ue e ncara
hOI11 anome na «ll iberta ts de pe rdició ))-, escola, ma trimon i, 50cie ta l, C LC., ~s mo ll més tol e ra nt , com ho mos tra un a ci tac ió de l'e ncíc lica Libertas, on es parla de la tesi i la hipò tes i, és a dir de
la pos tura to le rant de ls catò lics on les ci rcums tànc ies manin una
a ll ra cosa que no s igui la pura doc trina eclesiàstica. D'a lt ra banda,
els dos primers apar ia ts sobre l'aca ta ment a l poder civil , i sobre
la ind ife rència de l' Església enfro nt de les form es de gove rn --cosa inexis tent a l docum e nt an Lerior- s it uen aques t da rre r e n un
con text ben d iferen t. A més, tot un apa ri a t, ded icat a la «co ndi ció
obre ra », con fegit amb trossos cic la da rrera encícli ca, Qtladragessimo CI/l/lO , de Piu s X lè . més un a menció llarga, cordi a l i mo lt encc rtada sobre el cas de Ca ta lun ya , ran del m issa tge una peça
di gna i p rc ~cntab l e, din tre la seva severitat , davant ci comp lex i
híspid pet it món a nticlerical de l'esquerra es panyola.
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No úni ca me nt ci va n veure amb bon s ull s els b is bes ca tal ans
- I rurita inclòs-, ans també el unci i els altres arquebisbes espa nyo ls, que e l van e logiar prou. Amablement e l rebe re n tambt.:
e l president de Ics Corts, Beste iro, e l ministre de treball , Largo
Caba ll ero, el preside nt de l govern, Aleala Zamora , i altres. El car·
denal lIunda in, de Sevilla; e l bisbe d 'Almeria , i qui sap si a lt res
bisbes, imitare n e l cardenal Vidal i enviaren a les Corts mi ssat ges similars. o àdhuc es van a dherir a ¡'enviat per ¡'episcopat català. Entre les poques veus discorda nt s, va sonar la d'un diputat
pe r Lleida , Humbe rt Torres Barberà, el qual en una sessió del
Congrés va equipara r els dos esc rit s ep iscopal s ---cI de Segura i
e l de Vida l- com a clares mos tres dc la mat e ixa in transigència
tradi c ional d'u na mal e ixa Església, lot i reconèixer e l «matís liberal » de l'episcopa t de Catalun ya, espec ia lment e l del seu pri ·
mat , dintre e l conjunt es panyo l.

El cas Segura i la contrapartida de les esmenes constitucionals

Des prés d 'exposar a fidels i a polítics l'ac titud de l'epi scopal
cata là, Vidal i Barraquer passa a una segona ac tuació, la més
important: la negociació directa . Visita e l president de la Genera litat , Macià, a la casa - clínica del doc tor Ba rraqu er, i envia el
seu fid el coHaborador, Lluís Carreras, a Madrid, que hi visita e ls
princ ipal s polítics i els presenta a lgunes esmenes cons tituc iona ls
que podrien ser d iscutides a les Corts. Des del seu via tge a Roma,
Vidal i Barraq uer ja te nia a la ment l'estratègia de Ics esmenes.
Gairebé totes, redac Lades pe r Carreras en coHaboració amb altres
clergues i políti cs ca lò lics, don e n pe r feta la separaci ó d 'EsglésiaEstat, pe rò insisteixe n en la possibilitat del concordat, i a lgunes
afirmen el ca tolici s me majoritari d ' Espanya.
Pe rò no n'hi havia prou, amb la presència a Madrid de ls seus
coHaboradors. El 9 de setembre, e l nunci Tedcschini crida e l ca rdenal a Madrid . S'hi entre vi s ta amb e l presiden t de l govern i c i
mini s tre de ju s tícia, que seran d'ara endavant, juntament a mb
Len-oux, els seus millors interlocutors. El problema principa l sembla que és la remoció, llisa i plana , del cardenal Segura de la seu
de Toledo. La contrapartida podrà ser una sortida -que no pas
solució- accep table per a ls problemes de l'Esglés ia en la constitució. La nega tiva pot tenir com a conseqüència que s igui aprovat e l projecle del cod i po lític lai com està.
El cas Segura, ja greu, tal com hem vis t , s'havia enverinat
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encara mé~ dc~ que la policia front erera havia detin gut , ci 14
d'agus t, d vica ri genera l de Vit òria a la frontera fran cesa, mentre portava a l ~eu bisbe, ex ili a t , un sobre be n g ruixut, e nviat pel
primat cie Toledo, a mb pape rs com és ara aquell que deia: «( M anera de dur a sa lva me nt, en les c ircumstàncies actua ls, els valors
que penanyen a l'Església i a les ins titucions eclesiàs ti ques ».
Aquest treme nd error, reconeg ut per to ts, plovia sob re c i terra
mu ll at de la pastoral de l' I de maig, en la qual lloava el re i, sobre la seva e ntrada secreta a Espanya, de retorn de Ro m a, 1' 11
de juny -cosa que li va ler l'exp ul s ió poc racional del territor i
espanyo l pe r mans de l'i nte mpe rant ministre de governació-, i
~ obre e ls se us docum e nts pos teriurs , a lgun dels qual s ja cone ixem. La prem sa i l'o pinió pú bl ica va n fer cie Segu ra e l papu de
la conspirac ió catò lica i de l'escomesa contra e l règim . Cali a llançar-lo fora i c~ panlar fin s la ~e va mateixa ombra de l palau primacia l de To ledo. El conse ll dc ministres va es tudiar el cas i reso lgué sa neclríticamen t: O amb Segura o con tra Segu ra, D'al esho res ençà va començar tala una cursa d 'obstacles per a aconseguir de Roma la ~e ntència favorable. Convençuts, per bé que do lguts, ci nun c i, Vidal, lIu ndain , CéHreras, Vila pl a na, e l genera l de ls
jesuïtes, c tc. , e tc., van prendre pan en l'esforç. Ro ma va parlar,
finalme nt , i e l nunci de París, Maglione, es va tras lladar a Be lloe
i, després d'hores d 'orac ió i dejun i del cardenal Segu ra, li va a rran car la renúncia a la seu toledana. Era e l 29 de setembre. Tothom \'3 ce le brar . àd hu c a l pa rl amen t, ci triomf aconseguit.
Res lava la con trapartida. La Santa Seu havia demanat a la
nun c iatura que s 'arribés a un conveni previ, per escrit, amb e l gove rn espanyol sob re Ics garant ies promeses a l'Esglés ia per a un a
concòrdi a j unt a. E l l1 uncii Vicl a l i Bar raque r, aques t a mb c i supurt de Ja comi ss ió d'arquebisbes - ll undain , Gandascgu i i RamÓn Pércz-, portave n ci pes de la negociació. Alea la Zamo ra i De
l o~ Rios e re n e ls negociadurs per part de l govern. Fin s c I consell
de ll1ini s trc~ - amb l'exce pció de l soci alista Prie to-- semblava disposa l a «buscar una fórmu la de conciliació». Tanmateix, segons cI tesi imon i tan impo¡-tant d'Aza iïa, la cosa no passava dc
«poc m és que un a cortesa esperança dc pau ». Vida l i Barraque r ,
e n carta de 19 de se tembre al cardena l Pacelli , e nume ra els punts
de l pres umpte acord: a) reconeixement de la p er so na lita t jurídica de l'Esg lés ia; b) conveni entre la República i l'Església; e)
recone ixement de la plena llibertat d'ensenyament; ci ) ar ra nj ament sobre ~ lIbven cio n s a ¡'Esg lés ia.
Amb un curt parèntesi a Ta rragona, e l dia 23 de setembre, pe l59

celebrar-hi la festa dc Sta. Tecla, Vida l va continuar a Mad rid .
L'a compan yaven els seus íntim s, Can-c ras i Vilap lana. La residència del cardenal a l ca rrer Buen Suceso, nY 20, convent claretià , va se r aque ll s dies la cen tral d 'operacions d'aquel l grup dc
laics i c lergues di s posats a lliu rar la batalla con s tituc ional.
El ca rd ena l escri u a a lgunes pe rsones influent s , a mb l'inten t
de gua nya r-les per a la causa de la concòrdia : a Macià , Carner,
Ma rce Hí Domingo, Migue l Ma ura, Fernando de los Ríos ... A MC)c ià, li recorda e ls afanys del presiden t del gove¡-n a favor de Catalunya, que bé són me reixedors de la cooperació del s ca ta lan s
e n la tasca de l pres iden t per arribar a un acord amb l' Esglés ia:
{( No dubto, don cs, que to t i no crcure-ho jo necessa ri, no li sa brà
greu a V. que m'hagi permès e l gust d'adreçar-li aquests mo ts per
saludar-lo afectuosament i renova l"·li el meu interès que V. fac i
el que pugui a fi d'interessar e ls seus amics a favor dc ,'obra d~
concòrdia que la setmana entrant ha de rea litzar-se a l Parlame nt.
Si a algú li és difícil la cooperació, pot ser sc li podria prega r l'absènc ia ; no li se mbla , senyor President ?".
é)

Les Corts aproven l 'article 26 (7·14 d'octubre)

Si molts són amics, Alcalll Zamora continua essent e l confident , al qual escriu el ca rdenal, en mome nts parlamentaris difícils per a l president, animant, ag raint, confort a nl. Lluís Can"cras
ens ha deixat un diari lacònic, i de vegades difícil d'entendre, sobre aquesta sctmana de l 7 al 14 d'octubre de 193 1, que he anomena t «la setmana tràgica de l' Església a Espanya» . S'hi barregcn dinars i so pa rs, te lèfons i ca rtes, entrevistes, vi sitcs de dia i
de nil, sobre taul es i vetllades, periòdics i di ctàmens, esmenes i
discursos, esperances i decepc ion s. Hi apa reixen els noms de ls
coHaboradors : Otaño, Picavea, Gil Robles, Amadeu Hurtado, Pinedo, Balles ter , Gómez Rojí, Sànchez Guerra, Josep Maria Gich ,

Hcrrera Oria, Carrasco, Oreja Elósegui, Harn, Romera Otazo, Abadal , Inocencio Jiménez, Basilio A.lvarez, Ossorio, Josep Aya ts -el
políLi c ca talà més proper a Vidal- , Martínez de Ve lasco, José All·
to nio Aguirre, Julio Urq uijo ... Uns i a ltres s'encarreguen d'in te n·
tar guanyar Le r roux, Domingo, Largo, Bes teiro, Dc los Ríos, Maur a, Zu lue ta, Marañón, Pérez de Ayala, Ortega ... També cal guanyar·

se a lguns de casa , de tendènc ia integris ta, que creuen, i c re uran
després encara més, que lot plegat ha estat un joc brut, una conxorxa fracassada, una renúnc ia covarda.
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Les coscs van pi tj or cada dia q ue passa. E ls «jaba líes » dom inen ci Parlamen t , cad a d ia més agres t i selvà tic. Allò se m b la , de
\,(,í!ac! cs, u n an ti conc ili, d 'a ltres, un co ncili, un a acadè m ia a po logètica, un mí ting a nti clerica l. D 'un a se tman a, a ta peïd a de d isc u rsos llargs i d ra mà ti cs, no més se m b le n salvar-se'n pe r a la h is tòria del pa rl ame n t espanyol les in te rve m.: ions dc Fernando de los
Rios, HUrlado, Alca là Za mo ra, Gi l Rab ies, Azaña, i pocs m és . La
concò rd ia no apareix pe r cap banda. S'insult a i s'a me naça. Amenaça e l m ini s tre de rame nt , Alvaro de Alb o rn oz, a nti cle ri ca l e m èri t, i a me naça e l ca no nge Pi lda in a m b la res is tè ncia a rm ada de ls
bascos. Ba r riobero i Sa mb la nca l, ve lls «tigres» a n tic le ri ca ls, conve rt e ixe n l'he m icicle en red acc ió d'ccEl Motín ». Els basco-nava rresos con t inuen e n e ls seus tre tze defe nsa nt l'E s ta t co nrcs~io n a l. La
noble i gene ro sa ve u d e Ca rrasco i Fo rm igue ra, que d efe nsa re rvo rosa men t la Co mpa nyia de J esús, és desva lo ritzada per la seva
mino ri a ma te ixa, e ll boca de Companys. Con tra e l q ue pre veia
el p la d'acc ió traça t per Ca n -cras, e ls ca no nges Gu a lla r , Ga rcía
Ga llega, Mo lina, Gó mez Ro ji , Pildain , pa rlen massa i exas pe re n
el s se nyo rs d iput a ts, qu e es ta n pe r poques b ro mes. El ca rre r sc
s Ullla a l par la me nt , i abu nd e n les mani res tacio ns, els pasqu ins, e ls
at e mp tats. Dc pa ri ca tò lica s 'e sd e vé el ma te ix. Cada d ia a rri be n
a la sec re ta r ia de l cong rés ce n te nars i mi le rs de te leg ra mes dc
protes ta .
La majo ri a ca ll a . Les es me nes pre pa ra des no es prese nt e n .
la q ue p resentn Orej a E lósegui e n no m d e ls grup s ca tò lics, la prese n ta ro ra de temps. E ls catò lics perde n les vo tacions, un a re ra l'alt ra. Ob ~ t ruc i xcn. Exc it e n e ls adve rsa ri s. Es d e fe nse n i o re ne n. Els
me lind roso s in teHec tua ls tan q u e n e ls se us becs d 'or o no hi as~ i s t cixe n , cum Una mun o i Onega: des prés esc r iu ran coses te rr ib les . En e l se u be ll discu rs , Fe rn a nd o de lo s Ríos ha des pres ti g ia t abso lut ame nt la idea d'E sglés ia co m a co rpo ració d e dre t
p ú b li c i ha re lega t la idea de conve ni o co nco rda t a les cale ndes
gregues . S i a lgun a co sa hi ha, es t ranya me nt , d e pos it iu , es d eu
a l g ru p d'Azaña, i sob retot a l m inb lre dc la gu erra, q ue, e n u n
d iscurs e n ll ue rn a do r , aconsegu e ix d e ca nviar l'obs tinad a pos ició
de ls soc ia lis tes -els rad ical·soc ia lis tes no ra ra n e l pas- i salvar e ls
o rd es re lig io sos a l p re u de sac rifi ca r la Co mpan yia, a mb l'aj ut d 'una
ró rmu la p resa d c Ma u ra i p re pa ra da possible me n t pe r Osso ri o.
Pe r fi , i d es p rés d 'una nit te mpes tu osa que dura [¡ ns a les 7 d e l
ma tí d e l d ia 14, i que s'aca ba a mb un a agressió fís ica a Leizao la ,
e l nou a rt icle 26 és aprovat per 178 vo ts cont ra 59 d 'un a cambra
co mposta per 470 d iputa ts! No més es ma nt e ne n fide ls e ls ag ra61

ris, els basco-navarresos, e ls progressistes d'Alcala Zamora, tres
ga llecs, Carrasco i Formiguera, dos independent s i el radical Basilio Alvarez.
Vida l i Barraquer informa Roma puntual me nt , dia re ra d ia .
«L'angoixa » és el sen timent que preva l en el ca rdena l i els seus
coHaboradors. J així titu la Carreras l'article que escriu e l dia 11
i que apareix , al cap de dos dies, a «El Matí».

Conseqüències d'aquesta aprovació

Només Alca la Zamora i Maura han estat fid els al s presumptes acords de se tembre. L'un i l'a ltre dimiteixe n el mateix dia 14
i Azaii.a forma nou govern. «En l'opinió ge ne ra l -escriu Vidal a
Pacelli-, l'efecte del text pe rsecutori és que divideix profundamcnt els ciutadans i c rea un c is ma espiritual en la Repúbli ca, i
que obre, en conseqüència, un nou període dc revisió cons tituc ional, que només es pot acabar amb l'anuHaci6 legis lativa , en te rmini més o menys llun yà, dels preceptes sectaris aprovats ».
i e ls bisbes, encapçalat s per Vidal i Barraq ue r, no aco nsegueixen que els basco-navarresos i els agraris revoquin el seu propòsit de re tirar-sc del parlament , aconsegue ixen, a lmenys, donar una
forma més prudent a la seva actitud, i que es cons titueixi a Madrid una comi ss ió ges tora de diputa ts catòlics «per tal d 'es tar
aten ts a les conveniènc ies de noves inte rvencions ex igides pe ls
interessos dc ¡'Església ». Tanmateix , e l cardenal Vida l i Barraque r
se sent la consciè ncia tranquiHa. L'Església espanyola ha jugat
de manera neta i s ince ra en els esdeveniments: «En lOl ci procés de la c risi -escri u a Pace ll i- per què estem travessa n t, es
destaca gra nment, i àdhuc no deixa de ser reconegut pel s nostres
adversaris, la serenor i la magnanimitat amb què ha procedit l'Es·
glés ia en re lació a mb c i règim i e l Govern , per tal de fac ilit ar la
concòrdia i ajudar a la pau es p irilUa l d'Es panya, amb més raó
encara posa t que no han mancat Ics degudes previsions , que una
fu ndada reserva sem pre havia aconsellat, sobre les possibilita t
que, a desgrat dc tot, triomfés ci radicalisme que ins pira els partits republi ca ns de la majoria, fenomen ge ne ral , d'altra banda, en
e ls canvis de règim ».
L'aprovació beHicosa de "anicle 26 va deturar l'afluència de
forces des dels re ngles monàrquics als republican s; va trencar
la concòrdia fona menta l entre els mateixos partits republican s;
va deb ilitar e ls partits més temperats d 'aq uest signe; va enard ir
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Ics forces cie la dreta; va confir ma r molts naciona li ~tes bascos en
cb ~eus vell!:. propòsits independe nti s tes; va fracc io nar, per bé
que dèbi lment, la minoria parlame ntària cata lana; va fe r sorgir
un prob le ma de règi m que no es reso lgué sinó per les armes el
1939 i va impedir qualsevol reforma serena del text constitucional.
A desgrat de tot , i després de respondre coHectivament al cordial i e ntri s tit mi ssatge de l papa , a Vidal i e ls seus coHaboradors
enca ra els va restar humor pe r a a tendre a les sessions de Ics
corts, on a penes quedaven ja defensors de Ics tesis ca tò liques, i
on s'aconseguí, almenys, un a solució eq uitati va a l cas del divorci
tant del baró com dc la dona, així com impedir que prosperés
la inte nc ió de ls radica l-soc ial istcs, que volien prohibir a ls re li giosos Iota me na d'ensenyament. Encara més , e l cardenal sccunda
guslós la inic iativa dcl no u president de l govern, Manuel Azaña,
compa nida per Tedeschini , de reprendre les relacions oficials entre c i Vaticà i Madrid en la perso na de Lui s de Zulue la, per a la
qua l cosa envia a Ro ma e ls seus coHaboradors Carrcras i Vilaplana .
El dia 30 d 'oc tu b re reun cix al palau episcopa l de Barcelona
els bisbes de la província ca tal a na. Els afers pròpiame nt ecles iàsti cs, butlla, culte i c le ro , seminari s, prem sa ca tò lica, defen sa deb
ordes religiosos ... deuen a lle ujar e l cardena l de Tarragona i fe rli oblidar tant s glops amargs en e l remolí políti c de Madrid .

Uns informes realistes
Pe rò e ls co l·laborado rs de Vida l i Barraquer a naven a Rom a
amb propòsits més \'astos. Volien informar se riosament e l Vat icà
de la si tu ació es panyo la . Ho van fer a mb rigor, en tres esplèndids memorials que van lliurar a la secreta ria d'Estat, i van fer
a Ro ma cI qu e ha vien fet a Madrid : en trevi s tar-sc amb els homes
més re lleva nt s de la Cúria i cic la colònia es panyola, entre e ls
qual s hi havia molt s ca talan s: Xiberta, Caldcn tey i Bauçà, Vo l·
tas, Albareda, i el cano nis ta Pe r e Vida l, el qual els va parlar molt
malament d' Hc rrera Ori a, els e logià Segura, com «l'home d'ara »,
els recoma nà de no posar la confiança en els bisbes, i es va lam entar que tot fos (( acatament, acata ment, acatament ... a uns
canall es». Dava n t el Vaticà, van projectar-h i la pcHícula de l catoli c is mc espa nyo l: la tradició reli giosa del s quatre ac tes solemnes
dc la vida; la baixa ass is tència al cult e ( 15 a 20 pcr cent a les
63

ciut ats, 30 a 40 als pobles); el f racàs de l 'educació ca tòli c" en co l-

legis dc re li g iosos a ta peït s dc ne ns ; la manca d 'obres pos tcscolars; e ls èxit s dc la confede ració nac ional cat ò lica-agrà ri a i e l fracàs dc la s indica ció cat ò lica a les zo nes indus tria ls; la int c lk clua lita t apa rta da de ¡' Església ; les nefas tes conseq üè ncies de l'a pare lla ment Esglés ia-Es tat durant la Dic ta dura dc Prim a de Rivc1'3 ... Pa rtint d 'aqu es ta s ituac ió, no conve nia a ra de pre nd re « ull a
ac titud pràc tica de pro tes ta i d'o pos ició a ultrança 1t , ni p ropi ciar
un a ruptura, qu e fó ra g ravíss ima pe r a l' Esglés ia , a desg rat d 'a uguri s integ ri s tes qu e tenie n en el ca rde na l Segura , des te r ra t romà, el seu millor endeví.

Els a ut o rs s'escud a ve n e n l'opinió ga irebé un à nime - no deur ia ser-ho lanl- de ls b is bes es pa nyo ls sob re aques ts temes , i Vida l i Barraqu e r , en cart a a l ca rde na l Pacc ll i de l d ia 28 d c nove mbre , fe ia seves les conclus ions de ls seus de legat s.

Entre el possibilisme po liti e i el treball Església endins
Un altre de ls quefe rs que omplí de preocupació l'arquebis be
dc Ta rrago na fou la p re paració de la confe rè n ia de m e tro po lita ns, la prime ra que sc celebrava sota la seva direcció. Va se r
els d ics 18 a 20 de novembre . A l'age nda , mo lts te mes i mo lt g reus :
la difíc il s ituació dels seminaris i Ics unive rsit a ts po ntifícies, e l
co l-legi espanyol de Roma inclòs ; la reo rganització de l 'Acció Ca-

tò li ca ; la pe nosa exi s tència de l'agència ca tò lica de p re msa; la
defensa de ls o rdes reli giosos ; la c reac i6 d'esco les par roqui ab ;
l'es tra nya me nt de tres b is bes; la s ituació c reada des prés de ¡'anunci de la ~ upress ió de ~ u b v e n cions a l c le rga t, qu e j a començava a
e ntra r e n vigor ...
Més espinós e ra un altre afe r , qu e, to t i no c nt rar en la ll is ta
ofi cia l, neguitejava Vida l i Barraquer i altres bisbes. Era un a nota portada des de l Va ticà pe r l'int eg ri s ta i intri ga nt jesuï ta P. Ca rva ja l i, que, so ta l'epíg raf de «Gravis !b ea/ag ; se Hf ell ria Jl, a ma·
gava e l pensa men t de l ma te ix Pa pa, e l qua l exhortava e ls bi sbes
es pa nyols, a m b u na tònica int eg ris ta : a no ca lla r i a a c tua r en·
fro nt de l'esta t de coses d 'Es panya ; a a mo nes ta r els fid els pe rquè s'oposess in pass iva me nt i ac ti vament , amb lo ts els mitjans
Iíci lS, a ls m a ls i a les a menaces a l'Església; a afavo rir o be rtament la ca mpan ya revis io ni s ta pro mogud a pe ls po lítics ca tò lics;
a no cansa r-se de parlar, esc riure, C I C., cada vegada qu e ho m
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int e nt és a lgun a cosa co ntra l'Església; a pro mo ure ac tes e xt e rn ~
de cu lte; a condem nar ex plíci ta me nt re vi s tes i di a ri s impius;
a so lidaritza r-sc amb els bi sbes perseguits ...
A Vida l, va d esag radar-li e n gra n ma ne ra el mode com hav ia
arriba t aque ll a no ta : li ho va co n fessar al ge ne ra l d e ls jes uïtes
i, coHec tivament, li ho va n dir ta mbé a l mate ix pontífex e n carta
de l 7 de desembre, pe rq uè sembla que to ts els bi sbes cons ideraven , co m e l carde na l llunda in , qu e aquell a ac titud rí gida provenia d 'una m a nca d'info rma c ió verídica sobre la realita t socia l de l
país .
D'aques ta rea lita t , be n re fl ec tid a ja a ls me mo ri a ls t ra mesos
a la sec re ta ri a d ' Es ta t, li'n pa rl e n ta mbé a Pius X Tè els a rquebi s bes es pa nyo ls. Si va n fo m e ntar la ca mp a nya rev is io ni s ta , no
la va n proclama r o fi cia lme nt , i qu an va se r pro hibida pel gove rn ,
es va aco nsella r i in s ta r qu e e ls ac tes fossin d 'afirmació ca lò lica
i e n favo r d e la llibe rt a t d'e nse nya me nt. Me ntre a ixí es fc ia , no
es descu id aven d'afavo rir ac titu ds pa rl a m e nlà ri es qu e fessin asseq ui b le la futu ra rev is ió co ns titu c io na l, co m su cceí a mb la mod ifi cac ió de l da rre r a rti cle del codi polí ti c, qu e poss ibili tava la
refo rma a pro pos ta de l gover n o de la qu a rt a part d els par la me nta ri s , un a vegada di ssolt e l co n g rés. Pe r ta l qu e el movime nt catòli c es dese nvo lupés de ma ne r a e fi caç no han o mès ni tan sols
«la paciè ncia s il e nciosa i la interve nc ió moderado ra, a fi d e ne utra litza r l'ex trelllisllle integrista , a nt ic d efec te espa nyo l, que prete ni a pe rto r ba r la campan ya ,-evi s io n is ta a mb radi ca li s mes de rro ti s tes, qu e a mb e l ri sc d e la divi s ió d el ca tò li cs, d es virtua va e l
pres ti gi d els millors ca pdava nt e rs de la causa, se nse ni ta n sols
de te ni r-sc e n la c ríti ca da va nt la ma te ixa di gnit a t d el Re prese nta nt de l Pa pa)).
I vé nen u ns paràgra fs d 'a lt a qu a lit a t pas to ra l i po lítica, que
av u i no po dc m no a precia r e n e l qu e va len, no m és a po qu es d ates d'aque ll a t r is ta nit d e l 14 d 'octubre: «Po dríe m dir, Sa ntíssim
Pa rc, q ue e l nos tre a nhe l més íntim ha es tat d'u sa r to t mitjà a pte, d e no desc uida r ca p indús t ria opo rtun a, d c mo ure e ls dos
braços, d 'emprar e ls dos mètodes pe r a una acc ió p e rfec ta, o s igui , miti gar e ls mal s imminen ts i proc ura r to t avantatge poss ible,
la mi rad a posad a e n e l bé co mpl e t i se nse o blida r to t a llò qu e
se m b lés immedi a tamcn t rea lit za ble o assequibl e. Un ta l procedir
és m és necessari a Es pa nya , pe rquè e l tarann à m e ridi o na l és propici a l'exa lt ació a bs trac ta d e l mil lo r , i o b lida sovint les possibilita ts de l bo; un he ro is me fu gaç i irres ponsable des itjaria ruptu res a bsolutes i radi ca ls , pe rò la ra ó i l'expe riè ncia obligue n a no
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desatcndre amb mItjans pràc ti cs la preparació im111ediata de di es
menys dol ent s, qu e e l reco lzament prudent a l'evo lu ció políticosocial pot tornar propícia per a l' Església, pe r ta l de mitigar de~
d'ara e ls 111a ls que l'an igeixen>>.
Pe rò so bretot, cone ixedo rs dels mitjans amb què els permet~n
de compta r les realitats abans exposades, els bi sbes c rc ue n que
e l seu deure primordial i immed iat és diri gir, de manera activa
i pacient, Ics activitats dc lOts «ve rs la restauració interna de la
\'icia rel igiosa », tal com han fe t en la seva darrera a l·locució collectiva, a l'hora de substitu ir e l pressupost eclesiàstic, «creant no rA
malment. nosailrcs mateixos, e l prcssu post social del culte, de la
carita t i de la cultura espiril.ual, e n què s'ha d'afiança r la in depen dènc ia dc l' Esglés ia».
En la seva conferència de no\'embre, els arquebisbes i cardenals c~ pan yo l s han dec id it d'ajornar per a després de promul ga·
da la const itució, dc rel' una defensa pública de Ics posicions catò liques. Abans, els ca rdena ls Ilundain i Vidal i Barraquer ,"is iten
e l presiden t de l govern, Azaña, i li donen compte d'un a ~èrie de
peticions en torn de l ' E ~g l ésia d'Espanya. Al guna cosa aconsegueixen : la permanència de Ics subve ncio ns als ecòno m~ i al clerga t
conventua l, que anaven a ser suprimides .

la pastoral co Hect iva del 20 de desembre de 1931
Pcr a la redacc ió del document col·lectiu, va bu~ car no\'amcnt
la coHaborac ió de Llu ís Carreras. Aques t es posa a treba liar ,13munt un esqu ema q ue rec ull ci pensament de Vicl al i Ba rraqller
i dels met ropo lit a n ~ .
El res pec le cons ta nt de l'Església davant e l nou regIm permetia als bisbes de manifes tar a mb tota cl a redat , da\'ant la l eg i~l a
ció de la Repú blica, el se u prop i pe nsament sobre els punts confl ictiu s : llibe rtat de re ligió, d'associació, de professió, d'ensenyame nI , dret d 'aco nseguir ~ ub vcnc i ons i dret de propietat , reconcguts àmpl iamen t per la cons titució a lo ts els c iul adan~ i limi tats
inju s tament a l'Esglés ia; exclu s ió de la reli gió e n l'ensenya me nt
públ ic, s upress ió de to t poder jud icial de l'Esglés ia en matèria
matrimonia l, denegac ió d'efectes civils al matrimoni reli giós i introd ucció de l divorci; amenaces a les ac tivitats del s ordes i Ic!:o
congregac ions de reli giosos i molt especialment a la Companyia dc
Jesús, amb una fórmu la legal que era un ultratge a l Papa .
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Per tul ai:\.ò, eb bbbe~ enlairen «una [erma prole~ta i rep ro\acio col·ject iva. per l'atemptat juríd ic contra l'Església que s ignirica la co n~li tu c i ó promulgada , i que resti proclama t e l seu dret
imp re ~cr iptibl e a una reparació leg b lal ha ». En con~eqüè n cia, imparte ixen normes precises als seus rid els per a «intens iri car la
seva mentalitat i la ~e v a consc iènc ia cris ti anes » i perquè aportin
e l seu cun..:ur!:. lleial a la \ ida ci\'¡¡ i pública», di s tin git bé entre
(~ p oder con~l ituit i legblac ió», amb una «pl ena participació en
I"c-xcrcici de lOts el s drets rdi giosos, privats i social s» i «o posantsc al~ m "enços de l 'e~co¡a laica ,,; els recorden «que, per a ls catòlic!:., e l matrimoni vülid i legnim és no més el canòn ic i sacra menw¡'> i q ue el s cal a porta r tots eb ~e u s esforços per «reparar
ds danys ja solerts:. , però LOI C\ ita nt dos c sc ull~: «la ta!sa prude ncia i la temeritat presumptuosa », i se nse «confond re ¡'Esglé~i a amb ca p partit polític)), ni oplar per «j'abs tenc io i ¡'oposic ió
a priOl h); qu e han de desca rta r la premsa dol enta i ¡ormar-sc
en la «( doctrina crbti ana,>; que els eM.:riptors catòl ics han de dei\ar d c banda «Ics po l è miqu e~ , anes i injurioses», i que tots han
de coolH.:ra r amb l'Acció Catòlica, en vies de reorga nit zac ió.
Acaben a mb un a exhortació pas to ra l a «preparar di cs millors,
en eh quals Esgk:-,ia i E~ta t , de mu tu acord -com corre~po ll a
du.:s sociel:ds perrectes i sobiranes e n la seva pròpia esfera
Icno\in i a ... so!c.:: ixin ,'anhelada i ntc l-!i gè ncia », a l ma te ix temps que
n.'conkn ab f ¡dcl">, ~!mb evangèlic esperit de concòrdin, quc e l
mate i\. que digué ({E l q u i no es tà amb mi està cont ra mi », va
dir també «Cu i no e:-.tú con tra \'osa ltres es tà a favor vostre».
Aque...,ta \cgada la ca r ta va ser, veritab lement, coHec ti \3. To ts
l'is bi...,bc:-. pOJlIcren enviar- hi a temps Ics seves observacions i correcc ions. Ta m bé la Secreta ria d 'E:-. tat Va ti cana va fer ca nv ia r a lgun e~ fra ses i algun s paràgrafs i va suggeri r aItres mod ificacions:
alg unes foren a teses, d'altres no .
La cart;:¡ co l-!ec ti \'a de de~c l11brc va se r bell aco llida a ls ce rc les
catòlics i àdhuc ab li berals. Fins la pre m s;:¡ esquerrana no pogué
110 moderar e l lo de la seva c ritica i va reconèixe r de vegades la
bona inle nció i àdhu c el s ideals de ls bi sbes, que rim aven malamen t, segons « El Socia li s ta », amb la labor ene miga i maldes tra dc
mo lt s catòli cs contra el nou lègi m . Na turalment , no van mancar
Ics xamosies de l pe ri òd ic Ic rrouxista barceloní « El Progreso», que
anomenava «vo ltors » e ls b is bes, o e ls c làss ics eructes de Fray
La zo, que titll ava el document d 'illso!elll i de fa cciós, o de 1110ri
de bàcl/ls, els a utors del qua l me re ixerien d'anar a les presons
d ' Espanya o de l'illa d e Fe rnando Poo.
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La grandesa del cardenal Vidal

Li quedaven e nca ra, a Vidal i Ba rraquer, 18 mesos d'intensa
ac tivita t, diguem-ne postcollslilLlciollal, davant les nombroses lic is
complemen tàries de l tex t polít ic: disso lució de la Companyia de
Jes ús, di vo rci, mat r imo ni c ivil , lle i de pressupostos, lle i de confessions i congregacions re ligioses. etc.
En tOles aques tes ocasions tonarem a trobar el cardena l de
Ta r rago na comp ro mès en la seva tasca: hàb il ; flex ible; seriós;
dialogant ; a tent a l parer de ls experts; en constant comunicació
amb e ls bisbes, amb el nunci, a mb Rom a, amb e ls polítics ; lliure
enf ron t de l poder, i àd hu c crític, dintre de la seva lleial obediència , davant Ro ma; semp re reco l7..at en la força pode rosa de la
seva fe; sempre es pera nçat; mai amarga t ni derrotat; s cmp r~
íntegre, ma i integ ri sta; sempre fide l a la seva consciència i a ,'Església, que servia per damunt de lOt.
Sens dubte que el més gran e rror de l' Església del seu temps
va ser de mant enir aqu e lla concepció a lto-med ieval de l'Església
com a socie ta t perfecta, més encara , com a Regne de Déu a la
te rra, al qual ca lia subordi nar- ho tot; per a ixò es parla , sob retot
i davant tothom , de ls «dre ts de l'Església », i m a i o gairebé mai
de ls . dre ts de ls ho mes o del poble • . Aquesta Església continua
sentint-sc, des de fa mo lts a nys , desp laçada, asse tjada i aco rralada per la civi lització modern a, i ac tu a con tra ella ne rviosamen t,
agressivament.
Bé. Pe rò Vidal i Barraquer i altres com ell comcnçaven a mb
la seva ac titud serena i , sens dubte, a udaç, a trencar en la pràctica ci que teò ri came nt cont inuava essen t irro mpible . Qui sap s i
ni e ll ma te ix se n'adonava. Nosa ltres , ho veiem av ui amb claredat.
¿ Pe r qu è aques ts darrers anys Vidal i Ba rraquer ha es ta t to t
un sím bol, una exce pció -de vegades fins amb ribets hagiog ràfics i tufe t xovinista-, un exemple a l q ua l es retorna un a vegada i una a ltra? Pe rquè hi hem vis t u n parc i un p redecesso r , no
tant per les seves idees com pels seus procedimen ts, per la seva
va lentia, per la seva constà ncia , pe l seu sentit de l'oportunita t.
pel seu ins tint polí tico-pasto ral, per la seva fe , qu e és el sostenime nt de tot canvi perdurable, de tota e vo lució, per lenta i humil q ue pugui semblar.
J a en e l seu te mps , molt s bis bes . mo lts sacerdo ts. molts lai cs
espanyols girave n ca p a Cata lunya, ca p a Vidal i Ba rraque r, les
seves mirades. Ell va ser , du rant e ls anys m és d ifíci ls, el vc ri -

68

Lab le pasto r de l'Esglés ia d 'Espa nya, o de les E sglésies de les Espa nyes. Com li ha uri a ag rad a t a e ll de viure l'ho ra concili a r -com
a ta nts d 'a ltres: com a To rrubi a no Ripo ll , a Mendizabal , a Ló pez
Dóri ga, a Ga rcía MOI'a les ... -. Co m li hauria agrada t dc veure c i
ressorgir de la Catalun ya ac tu a l i de la seva Església. Com li hauri a
agr adat aques ta cos tosa pe rò evident recupe raci ó d 'Es pa nya , e ll
que se sentí sem pre ta n ca ta là i ta n es pa nyo l, no sola men t CiU4
Ladà d 'un llun yà i fred Es ta t espa nyo l, s inó ha bita nt d 'aqu es ta
glo ri osa i d o lo rosa pà tria de pà tries. nac ió de nac ions, país de
països, es ta t d'es La ts , po ble de po bl es que és Espa nya!
Jo, qu e sóc ta n ca ta lan is ta qu e de vegades se mbl o un ca ta là
rora cie ll oc , miro a m b freqüè nc ia, j unt a ment amb m o lts d 'altres,
cap a Ca talunya. M o ltes coses n' he après, n 'hem ap reses - i co n·

t¡nue m a pre ncnt· ne-: dels se u s po líti cs, de ls seu s a rti s tes, de ls
seus ho mes d'E sglés ia, de ls se u s ho mes de cada d ia i de cad a nit.
En tre aq ues ts ho mes, e n setia l de nú vo l i de co r reco negut , hi
ha el ca rd ena l, e l c ri s ti à Francesc Vidal i Ba rraquer, mà rtir de
la pau , apòsto l de la concòrdi a , prec urso r de la reconciliació , qu I.!
va es ta r a punt de ser a fu sell a t pe r un g rapa t d 'incontro la ts i qu e
va mo r ir a l'ex ili pe r o b ra i g ràcia d 'aque ll incontro la t qu e es va
fe r amb tot s e ls control s de la nos tra rece nt i quara nt e na l història . Pe rò a ell ta mbé va perdo na r-lo e l carde na l, en la seva cri st ia na immo lac ió.
L' Es pe rit bufa o n vol i q ua n vo l. 1 l'espe rit inquie t i asse re nado r de Vida l i Ba rra que r fa tc mps que bufa pe r to t Ca ta lun ya i
pe r to t Es pa nya, pe r toLa l'Església de Déu . Moll a ba ns que Ics
seves des pull es re to rn essin a la seva te rra , el seu impul s lluminós i la seva cla ror a llibe rad o ra han guiat els nostres ulls i empès les nos tres à nim es pels fid e ls camin s del fulu!'.
Que no més e l futur iHumina e l passat.
Que només e n e l futur el passa t es descobre ix .
En no m de ls seus mo lt s de ixebl es de lo t Es pa nya , g ràcies.
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L'ALLIBERAMENT DEL CARDENAL
I LA IMMOLACiÓ DEL DR. BORRÀS
JOAN VILADRIC H

El doctor Joal7 Vi/ad r i c/l, cCI /'I ollge de lli ca/edral de Tarragol/a,

fOli el secretari particular i fidclíssilll del cardel/al Vidal i Darraq ll er, d es que aquesl , Cl1 ser 1101/1 t /1a l arql/ehisbe de TarraJ;olla,
1'(lJ1\' 1919, deixà la se u de Solsol1a, d'oil havia es l al bisbe durall!
cil/e anys.
El docto r V iladric!I, provi ne"t del bisbal de Solsolla, ell el semiIwr i del qual féu els eSll/dis eclesiàstics, visqu é al costar del ct/r·
denal el trasbals d'1.111 II/ art ir; li darrera h o ra frl/ stral, que s' i l/ieia
el 21 de jl/liol i s'acaba el 30 del lIlate ix Illes.
I encara, a//lb el dvcror V idal i Barraquer cOli/parlí set (//l)'~
llargs de dolorós exili, que acabà el 13 de se rell1 /n e de 1943, daw

de la l1lort del cardellal.
Als seus 80 an)'s, el doctor Viladriell conserva li/ UI grall agilitat
IIlel/UIl i Ulla ellve jabJe llI elllòr ia, que li permeleu de recol1struir
els felS visct/t s all1b /I1inu ciosa precisió .
L'expl icació dels fets cOl/lil7gl/da ell aqtlesta decl(/ració 110 l)1'e~
,él1 ahaslar Iotes les circllll1sulncies que els acolI/panyarell. NOlll és
prcse11la aque lls aspeclt!s q ue farell visc lli S de prop pel" qui els
protagollitzarell: ei cardellal i el d oclOr Viladricll.
T a l i llave I' estlll clllles tida, la redacció d'aq lf est test imulliatge,
a les darreries de l'all." passat, 1101 11 IUI pre fe ri t dife rir-l/e /a pu blica ció fills a aqllesta data, més pròxill1a al rctorll de les des pl/lles
del cardellal .
El propòs it d e la segü ellt decla ració és cla rifica r els felS esde·
vi11gl/t s al ccu-dellal i al sel/ bisbe aux iliar, el doctor Borràs, CI/ fre
el 21 de j l/liol i el 12 d'agosl del 1936, i que el doc/or Viladriell
¡!fi l'olguI forlllular all1b el següel1t ellullcial:
« CUlli és que es va sal var el card enal, to l i have r es /al unes q uat re o cin c h ores el1 J11Cl11 S de la FA I, i, en callvi, /'lO fall salval el
d ac Ior B o rràs, qlle havia ro màs refllgiat i igno rat a Pobl et ?» .
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« No vull que per mi es vessi ni una gota de sang »

La tarda del 21 dc juliol dc 1936 es produïren un segui t dc COtltades tckfünic~ i persona l,> ci:.: la c0I11¡~s3ria de la Generalitat a
T3rragon a amb la rcsidl':l1cia 3rquebisba l per COIl\"l:IlCC r , <ll11b crei'\:cnt ins¡..,tènc ia , ci cardenal que abandonés la casa. Da\'an l l'obslin~lda tossll ~krb del doctor Vi da l i Barraquer , c i diputat tarra goní
~c nyor Ga lès telerona a l cJn.lcnal prevenin t-lo que, si no abanclo1I[1\'a i mmediatament la -'c\'a rc~iclèllc i a, mes tard l'S \'eu rie n ob ligats a s01I""lI-·lo \'t!ssa n¡ sang del poble. En sentir aquesta cuntulluent amenaça, l'I ca rclt:na 1 digu~:
- No nil I qu..: per m i l'S \ css i ni ulla l'ot a dc . ., .1I1:.r!
Dc kt, aquell mateix \'cspn.: , un c..,camot d'esbirros ha\ il:1l 101'Cl:iat ¡'entrada pril1cipa l de la casa,
Da\'<:IJ1i aqllt.:~ta in~istència i rresistible de la l:omissaria dt.: T <:Irragu na, al cardenal, li ca lgué, dunc~, abandonar la ~c\' a rc~ i dència
cap a 1c~ onzt,; dt,; la nit. E\.igí, pt,;rò, en dir- li que l i portarien a un
lloc que "t.: ria cid ~cu gra t, que anl:~" i n amb el l el doct or Borrils
i Ires allrL'~ sacerdots <.JUt.: en aquell mOlncnt trü gi c L'ns trobà\'cm
en la ~c\'a company ia: ci canonge doc to r Magí Alb<:ligt!s, ci beneficiat do..:lor JOi:;l!1 Monrabü i el qui escriu aqll u .. t(.;~ r::tllt,;s,
(Ull atelllprat COlltra la vida del cardcl1al hal/ria esWI 1111 desL'ràlit per a le:> lllltori{(!l:> rcpublieol1es, Per lUllICSI lIlotiu la pre,.. el/cia hule/cl1so del prclat al dOlllicili arqllebisbal el s resultava
iJl CJl1lO{/a , I Il/ell l a r eJl, dalles, lIllllnyar-lo cap a 1111 altre il/dret l1lés
se~llr per tal (/'estal\'iar-;jl.! qualsevol eve l1tual respollsabilital,)

Moments dc spn:'s arriba\'a 3 la re~idència arquebisbal un Ford
amb t re.., policie~, que di ~' u e l~n al cardenal que ci conduirien a
Poble !, ':"1 casa (h:1 sLllyor Toda, Enc~bit s cI carde nal i l'I ~ <1 ltn:s
quatre acomp:l.I1yan ls en la part dL' dar rera del cut:-...e, to l~) cinc amb
~u~aniJ., L'l"!1 prcnguen. :m la maL,a, que result~l lIltrebancada parli.
clIlarl1ll'l1l a Va ll s, on do~ del" policies que ell" acom pan ya \'en
ha gueren d 'a nar a parla !l1ental' amb els (Jc l com it è d'aquella, ib
per tal d e poder continuar l'i \'iatg.c «cap a Lkida , on pOl tm'en
uns detingUIS » -l'is digueren ds dos poli c ies-o Eb cleI CO nl l"ol de
\'alls ,'e¡eren nomé ... u ns ca pell ans, però no ens iJcnlificarcn.
P\!r fi, ca p a Ics dues o Ics tres de 1<1 mat inada, l'auto arr iba\'a
a Pob le t, on e ra tancat el por tal de la casa Girona. Ca lgu é, per a
aco nsegu ir que obriss in, quc ci qui escr iu a ixò ..,altt.:s cic l'<tuto i
di gués en \'cu a lI a qu e cs tra cw.,'a de l cardena l. En arr ibar a la
casa de l mes t re de no\'icis, on resid ia ci senyor Tuda. e l seu criat,
l ' Enri c, CIl'i d igué q ue don Edua rd no havia es ta I p re\' ingut de la
n os t ra anada a Po bl et. Pe r lul d'c\' il ur mo lès ties a l senyor T od a ,
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di guérem a l'Enric que no li digués res i que només preparés una
cambra on pogués descansar e l senyor cardenal, car els a ltres
qua tre no e ns fi caríe m a l llit. Ai xí ho fé u, adve rtint-nos e ncara que
la nit a nterior havia estat a llí el rec tor de l' Esplu ga , mossèn Sa ladrigues, qu e ce rcaven gent armada .
(El senyo r Eduard Toda fou el prim er president del Patronal
del mOtlest;r de Poblet, cons tituït el 1930 per fer-se càrrec de Ja
res ta u ra ció d'aquell cenobi cisterce'1c.
Don Eduard resraurà per al seu ús personal la casa d el II, eS lre
de novicis, situada dins el recil1t e 1110tlllcal de Poblet, i que actualfIl eul és des tilUula als hostes. )
Re tirat e l ca rd ena l, e ls poli cies e ns de ma nare n de fer cons tar
per esc rit com ha vien de ixa t el ca rd e na l i e ls seus acompanya nts
a la residènc ia de l senyor Toda . El doc tor Borràs e ls va com plaure
i va signar e l docum ent redactat.

L'últim adéu-siau
Fou en aq ues t momen t qu e e l doctor Albai gès tin gué la idea
de re tornar a Tarrago na, ca r deia que e ls canonges , al s qua ls el
ca rdena l, la ta rda an te ri or, hav ia dit , en corporació , que e ll no
pensava pas abando nar la seva resid ència , se sorprendr ien e n
ve ure-la tancada , desconeixedors de to t el que li havia esdevi ngut
duran t les darreres hores. El doctor Albai gès, ingè nuament, va
demanar als policies s i e l podrien portar a Tarragona e n e l
se u mateix cotx c. Ells s' hi negaren , dient-li que hi havi a trens, a
l'Es pluga de Francolí, per a ba ixar a Tarragona . De ixades les sotanes i ves ti ts amb al guna peça del se nyo r Toda, en hàb it seglar,
el docto r Albaigès i el docto r Monrabà a na ren a aga far ci tren
a ¡'Espluga abans que s 'hagués lleva t don Eduard, i abans que ho
fes ci cardenal. e l qua l, doncs , ignorava to ta lment aques ta decisió
dels seus coHaboradors.
Arribats a Tarrago na, ben aviat el doc tor Albaigès esc ri gué una
ca rra a Pob let adreçada a l doctor Viladri ch, no pas al ca rdenal,
en la qual conta va haver arribat bé i parlava del focs davan t e ls
convents on c remave n obj ec tes de les esglésies. (La carta fou rebu·
da mo me nts abans de ve nir a detenir-nos e ls de la To r rassa - barri ada de l'H ospitale t de Ll obrega t- , per la qua l cosa fou opo rtunament des truïda i ll ençada a l wàter.)
El dia 22, d imecres , des prés d'esmorzar j unt s amb ci senyor
Toda, aq uest di gué :
- El bou , cal agafar-lo per les banyes. Jo me 'n vaig a l'Espluga
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a parlar amb els de l comitè pèr donar-Ius CO!l1ple de la presència
del cardenal a Poblet .
Així ho fé u i , en tornar, di gué que, a ells, no e ls int eressava e l
cardenal, que el qui vo lien que fos a l'Es plu!!" era el se u reclor.
Pc r tal de no haver de sortir cap a l'esglés ia -cosa que no
j udi cava prude nt ci senyor Toda- , aque ll dia no poguérem dir
m issa , però sí l'endemà , car don Eduard hav ia fe t portar a casa
tol e l menester per Ia i d'improvisar un o ratori e n una de Ics ca mbres dc la casa de l mes t re de nov icis. Com que ll avors cnca r a no
~'cs lila\ 'e n Ics conce lebracions, hi ha gué tres mi sses: p ri mer la del
cardenal, i seguidament la del doc tor Borràs i la meva .
Era la tarda del dia 23, dijous, quan ca p a les 6, reun it s en una
~a la del primcr pi s d cardenal i eb se us dos acompanyan ts, després d'haver resat e l breviari ell co mú i disposant-nos a reda c tar
unes nole~ per cons ignar lot l'c ~ de\ ' ill gul des dc l'obli gada so rtida
de Tilrragona, de ~obte i amb Ull grall dramatisme entra e l doctur
Joaq ui m Guiten i ll ançant-sc ab br<l~'o~ dd card enal, assegu t en
Ull s illà , li fa així:
- Senyor cardenal, gen t armada \'énen a bu ~cn r- Io ; són a baix
a la porta amb don Ed uard.
(El doctor Guiten, lI1 etge i arqueòleg, el qual lla havíem vist
aba/1s i àdllllc igl1oràvel/l que es trob és a Poblet, era Ull cO/'labol'ador del sel1yor Toda, amb el qual passava temporades, motiu
d e III coneixença amb el se1lyor cardenal.)
La primera reacció de l carde na l foren aq ues tes paraules :
- Digui 'ls que no m 'entrego, que s i cm vo len matar que ho
facin aquí mateix.
Però, repensa nt-s'hi , li diu encontinen t :
-No, digui' ls que ja baixo, ca r no vul l que per ca usa meva
pass i res dc ~ag ra dab l e a don Eduard i a la casa que m'ha aco lli t.
Retirat e l doctor Guitert i di sposan t-se el ca rd ena l a baixa r , el
doc tor Borràs li diu que e ll vol acompa nyar- lo.
- No, vos tè no vingu i - li ra e l cardenal-. A mi em véne n a
ce rcar no pas pe r a res de bo. No dema nen per vos tè. Quedi's i faci
ci que pugui pel bisbat.
Davant d 'aques t raonamen t , el docto r Borràs no \la insis tir,
majormen t veient que el ca rd enal no marxaria pas sol, car qui
escri u aquestes ra tlles d igué, decidit , que ell l'aco mpanya ri a, COIll
tantes vegades ho havia fe t, ja que el cardena l Illai no a nava sol.
és a dir, sense un capellà acompanyan t. El ca rdena l di gué :
- Mira, Joan, que ...
- Bé, jo l'aco mpa nyo, no en pa rlem m és -vai g cont es tar·li.
Do nàrem la darrera abraçada a l docto r Bo rràs , dient-li, el cardena l, qu e no sort ís cap a la porta de la casa.
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Un martiri frustrat
Allà espe rave n e l ca rd ena l tres o qu a tre x iCOl S, a r mats a m b
fu se ll i pi sto les. El qu i sembl ava co mandar-los, en reconèixer pels
vius d c la sota na c I cardena l, li fa:
-Quedeu de tin gut i us po rta rem a la To rra~::,a, o n ~c reu ju tja t.
El card e na l li con tes tà:
- Pe r qu è cm de teniu i quins pode rs o docume nts m 'exhibiu ?
- No perdem tem ps - replicà c i cap- , i a nem dc pressa a
Vimbodí i des pés ca p a la To rrassa.
El cardena l pregà e l senyor Toda qu e se'n torn es a casa , me ntre ci doc tor Cuit e rt di gué qu e e ll vindri a amb nosa lt res fin s a
Vi m bo d í. A l'ex te ri o r d e l recint..: tro bà re m Ull a ut o a mb a ltra ge nt
a rmada, qu e, des prés d' have r-nos esco rco lla t pe r s i dúi em ~lnllCS,
e ns po rta ren, a tots, Illa I encabits, a Vimbod í.
Arriba ts a la plaça ma jor de Vi mbodí, e l ca rde n ~ 1 i ci secreta r i
rom~m g u é rem d ins l'auto, cus tod ia ts pe r dos mi licia ns, mentre e l
doc to r Guit e n i a ltres mil ic ia ns ana ren a trobar ci comi tè. Di s·
cut ire n llarga me nt qu è calia fer: si re tenir a ll í l:I ca rde na l, o bé
d c ixa r·lo em po rta r a Ba rcelona. Un de ls dos m ilic ians q ue e ns
c us todi ave n, amb evident impaciè ncia per la lla rga d urada de Ics
de liberac ions a la se u del comi tè, e ngegà un a b lasfè mi a contra la
Sagrada Hòs tia. El cardena l, posant ·li a mb ges t beni gne la seva
m à da mun t la d 'ell , q ue e mpunyava la pi s to la , li ra do lçament
aq ues t re t re t :
- 1 pe r qu è ho di eu, a ixò? No ve ieu qu e no es tà bé?
- Ah , ai xò us mo les ta? - li ra c i noi- o No ho di ré !l'lés, ca r no
m'agrad a dc mo les tar n ingú .
- Mo ltes gràc ies - li di gué e l carde nal.
I, e fecti vamen t, se n'abs tin gué. Més ta rd, c n sentir bl asfc m ar
e ls a ltres, ci jove to rn à a dir·li :
_ M'he d e fe r vio lència, pe rò no us vull mo les ta r.
- Us ho agraeixo de de bò - replicà ci ca rd ena l.
Pe r fi ve e l docto r Guite rt di ent qu e e l com itè hav ia aco rd a t
que e l ca rd ena l continués el via tge ca p a l'Hospita le t , aco ll1 pa·
nya t ta mbé pe r cle ments de Vimbod í. S 'acomi adà del ca rde na l, c i
q ua l li recoma nà que a nés a d ir a l senyor Toda co m ha vie n
a na t les coses. Ca lgué un altre a uto (el del me tge de Vimbod í) i UI;
xòfe r pe r conduir· lo , car calien dos cotxes pc r po rt a r tanta gent.
Arribats a Mo ntblanc , necess ita ren permís del com itè d'aquella
poblac ió per fer benzina, i fou escassa l'obtingud a.
- Què po rteu aquí. .. ! - di gué tot admirat e l de la gasoline ra
a un dels no is qu e en s cus todiaven .
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- Si , home ; pe rò .. a sang freda! - li féu dc resposta d jove,
amb evident sornegueria.
Com que l'auto que du ia d cardenal tin gué pana , en filat ja a la
p ujada de Ull a (passat e l Pont de la Fusta de Montblanc), reso lg ue ren fer una pa rada, men t re l'au to del dar rera que e ns acompanyava rc torn3 a Mon tblanc é:l buscar una a lbúrnia d'ai gua que
permet és dc rege nera r e l ra di ado r de l primer i a ixí poder arribar
f ins a Va ll s. Després de lla rga es pera, per fi a rrib a ci co txe , seguit
encara d'un tcrcer.
Què havia passat ? Senzillament, un piquet de g uàrdi e~ d'assa lt
s'havia fet amo del cO lxe dels m il icians que havie n retor nat a
Mon tblanc i, desarmat s, e ls hav ien ob liga ts a acompanya r-los fins
a trobar e l co txe e n pa na on era pres e l ca rdena l amb e l se u sec retari. Para ts a uns deu me tres d'on érem nosa ltres, e ls d'assalt,
haven t baixat del co txe, fan amb gran s crit s:
- E ls d c l'auto de l davant: fo ra de l cu txc , armes a te rra i man s
en l'aire.
Els milicians que ens acompanyaven, e ncarant les armes cap a
endarrera es d isposaven a fer foc, amb g ran as torament de l cardena l, que els diu:
- Pe rò no is, què aneu a fer ! Mi re u que pOlser tireu con tra els
\'os tres com panys l
Efectivament, els del segun auto criden:
- Aten ció, som nosa ltres, no tire u !
El momen t fou d'una g rave ta t ex tre ma . Pe rò el bo n Déu , qu e
feia un es hores que ens prot egia, a estones ga irebé sens ible ment ,
e ns a ssis tí encara en aque ll moment donant serenita t i senya tots.
El cap deixa la pi stola a ls peus del carde nal, e ls a ltres surten
també a fora amb les man s e n l'a ire, as to rats i espao rdits . Una
insp irac ió ens fé u cunèixer a l'in s tant de qu è es tractava. Ens
hi confirmàrem en veure guàrd ies d'assalt uniformat s ~cos t an l
s e a l'au to on e nca ra con tinuàvem asseguts els dos presoners .

«Tot per Déu, res per la política»

-El card ena l - preguntaren els guàrdies.
- Sí, és aques t se nyor -els vaig dir.
- Ba ixin i segue ixi n's cap a l nos tre co txe --e ns ordena ren tot
seguit.
- ] vostè, que és mossèn Mo nrabà? -cm féu un dels guàrdies.
- Quc sou de Ta rrago na, vós? -vai g preguntar-li jo.
- Jo sóc de to t arreu! - cm féu el guàrd ia d'assa lt.
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o - int e rvin gué e l carden a l- . '::s c i doc tor Viladrich, e l meu
que m 'acompa nya a les vis ites que fai g a ls pobles.
Mentre reduïen els mili cians, apuntan t-los els ruse ll s i di e nt-los
q ue e ren uns reixistcs que portaven ca pellans, a la qual cosa van
rcspondre que no e rc n pas feixistcs s inó anarquistes, e l ca rd enal ,
I.!n presència de to ts, di gué als guà rdi cs d 'assa lt :
-No \'o ldria que per mi passés res a aquests no is. Fa ja mol ..
tes hores qu e som compan ys de via tge i hem par la t de moltes
coses. Els perdo no de cor.
I ens du gue ren a tot s ca p a Mo ntblanc a disposició de l com itè
de la vi la.
(Aqllesta sob tada i providellcial inl erferèll cia dels guàrdies d'a ssali ca pgirà, COI11 veure m, el ClIrs previsible dels fet s. Ara bé, en
qllill /llOll/ en l aquests guàrd ies v{1/1 illterceptar el cotxe ,.etontal
(/ M011lblanc, i qlli els do nà o rdre d'executar aquella a rriscada
operació, SÓI/ preglmtes que IlO puc pas contes tar amb certesa.)
Després dc ll arga de liberac ió, e l comit è ('ecidí: « Iden tiricada
la persona lita t d'aq ues ts dos senyors, passen a la presó. A \'o!)a ltres no us hi ricarem; us tin drem en una cambra \cïna , mcn trc
tel efoncm a l'H ospi talc t de Llobregat. .
El ca rd e na l i el se u secretari rórem introduïts e n un ca labós.
Devien el' prop de Ics o nze de la nit. Passada mitjanit . Un individu del comi tè, portant un full e nro tlla t i acompanyat de ge nt
armada, vingué a tro bar e l ca rd e na l amb la pre tensió que firmés
q ue, de bo n g rat , s'entregava als ana rquis tes per a seguir via tge
cap a l' Hosp it a le t. El ca rde nal s'hi negà rodoname nt i va dir qu e
prefe ria quedar-sc a Mo nt blanc, dins el seu arquebisbat , q ue no
pas a na r a Ba rce lo na, punt de vis ta q ue comparti re n a lgun s dels
acompa nya nts, i qu e fina lmen t preva lgué .
- Llavo rs, aquests xicots ha ura n de marxar sob .. - rl.!mugà e l
que es quedà amb e l rull en blan c.
- Sí , s í; pe rò cons ti , encara , que jo no els vull rer cap mal
- ins is tí un co p m és e l cardena l.
Per fi sc n'a nare n i ens va n deixar tranquils.
AI matí el cardena l es va assabe nt ar que en un calabós d'enrron t de l nostre hi hav ia c:'\ pe ll ans.
- Oh, i també hi ha e l vicari de Mo nt b lanc, que és tan bona
persona -observà e l cardenal.
- Però és reixi s ta - repli cà l'csca rce ller a llí p rese nt-o Els úni cs
fe ixis tes que hi ha a l poble van a mb e ll.
- Po tse r vo le u dir rejocistes~ - li di gué rcm n osa llr~s.
- Só n e ls úni cs fe ixis tes q ue hi ha a l po ble - insistí en toss udit
l'escarce ller, to t confo nent la «gimnàs ia » amb la magnès ia .
~I.!c re t ar i ,
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A través de Ics n; ixes, ci ca rch.:nal paguc v<.:ure els se us sacc '-do ts, encoratjar-los i donar· los la benedicció.
- Tol per Déu, res per la política -els d igué e ncara.
Cap a l migd ia va so nar pel pa ti e l no m d'un ta l Borràs. En
portar·nos el dinar , di gué l'esca rceller que darreramen l havia ingressat un ta l ca non ge Borràs.
- Ah. sí? Que no cI podríem velin:? Per q uè no e l porten
ací amb nosaltres? Hi cabríem prou bé to ts tn:s - li diguc d
ca rdenal.
- Oh , e l com itè ... -rond inà l'esca rceller.
- Almenys digueu-li , s i us plau, que som ací - insi s tí encara ci
ca rdena l.
Més tard , quan ja havíe m resat ma tines i laudes, torna aquell
xiCOl i fa:
-E l canonge Borràs diu s i li podrien deixar un breviari .
Jo li va ig entregar e l meu, q ue ca p a l tard feia retornar ci
~enyor bisbe se ns ca p paper ni nOIa escri ta.
En porta r-nos ci sopar, e l ca rdena l diu a l'esca rce lle r:
- Si hagués estat aquí e l doctor Borràs ens hauríem pogut
partir el sopa r amb e ll.
- Oh, e l senyor p lebà (títo l ec les iàs ti c amb què és des ignat
l'arx ipre s t de Montblanc) ja n'ha fel portar també per a e ll - li
fé u de resposta .
( D e CO lli i per qllè el doc lor Borràs VlI fer cap a Ili presó de
MOlltblanc, el ca rdenal 110 Ilo va poder sa ber lIIai. J o em li"';lo
li cO l/ sigl1ar els f el S v iscU/s, dels quals sóc t es/ ;'11011i directe. )

Fet s els rc~os i devocions de la nil, ens di sposàrem a dormir,
3uguraHl0s que aquella nil ro~ mcnys 3gitada que la preccdent.
Cap 3 les due~ de la malinada vam sentir un gra n soroll dc portes
i fUlTllat s. Per fi obren la nOSlra pOrla i gent del comitè i mossos
d 'e~ quadra ens diuen:
- Preparin-sc de seguida , que han ci c marxa r cap a Barcelona
rec lamats per la Generalital.

~c Llàstima

del doctor Borràs!,.

La plaça dc la Casa de la Vil a, que bu llia dc gen t la nit abans ,
era dese rta . El diputat del Parlamen t ca ta là, senyo r Folch , membre del co mitè dc Mo ntblanc , reb é el ca rdenal i li d igué que ,
davant Ics o rdres de la Gene ralitat qu e e l recla mava i que havia
enviat un au to oficial amb mussOs d'esquadra, e lls l'entregaven al
doctor Soler i Pl a (me tge homeòpata i bo n ca tò li c), d iputat del
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Par lament ca ta là, envia t express3n1e nt per fer-sc càrrec de la seva
pe rso na i conduir-lo 3 Barcelo na. El cardena l els demanà insistentmen t qu e l'acom panyés el se u bisbe auxilia r , doctor Borràs. Tant
e n Folch com el docto r Soler i Pla rep licaren qu e no tenien ordres
referents a l doctor Bo rràs. Dava nt la forta contrarie tat vis ible de l
ca rden a l, a fegí e n Folch que res no hi hav ia e n contra de l doc tor
Borràs i q ue la seva detenció era amb vis ta a la seva segureta t
persona l.
Pe rduda la llibertat des de la seva det enció preventiva a Puble t,
c i cardenal es tà ma ncat d 'autorit at s uncient pe r gest io nar, i mo lt
més per imposar, l'a llibe ram ent de l se u b isbe aux iliar i de ls a ltres
ca pella ns.
(El f et que el doctor Borràs 110 hagués estaI alliberat de la
presó j unt amb el carde'llll, pos l erioYlllell' s'ha VOI¡; lIf explicar a
parl ;r d'una suposada confus ió de paraules. Ell aquesl semir hOI1l
afirma que l'ordre d'allib erament hauria estat donada per la GeIl eralilar a favor d el cardenal i del seu [bisbe] a uxiliar -el doctor
Borràs-, m entre que els q ui executar en la gestió 11lll/rien cO ll fós
lalll elltablem.el1/ el mal «auxiliar» amb _familiar », raó per la qual
el doctor Borràs hauria romàs a la presó, menlre que el dacI or
\liladrich n'hauria pogut so r tir al cos tat del ca rdel'lll l . [ «Familiar »
és el 110111 cor r elllm enl donal al capellà acol1lpallywll d'"" l'reia l. ]
Ta rllr/al ei.x, aquesta inl erpre({lció dels fe l S lla s'a diu amb l es
paraules del dipu!al se nyor Soler i Pla, el qua l, U ll cop en llesl ida
la seVll delicat/a ges tió prop del comitè de M ombltl1lc, declarà al
mal eix cardef/al que 110 havia r ebLII encàrrec de ges tiol1ar la lliber({lt del doctor Borràs. Com ({Impoc tia lliga, la supostula co tlfusió de I/ IOlS, amb l'acta del comilè del Frolll Popular de M an iblanc, la qual parla del requerim et1f fel a les autoritats I1lOnJbltwqu ill es pel doc lor Soler i Pla «per tal que li sien lliurat s els de tingl/t s en la presó d'aquesta vila Francesc Vidal; B arraquer i Ull
ca pellà acompanyant ». / , més elldavatll , l'esme1llat/a aC({l traHscriu
l'acord del dit comitè de «fer emregtl al dipl/lat al Parla11letll de
Ca (alLm ytl doctor Soler i Pla, r epresenta ll! del Govenl de la Gellera litat de Cata lunya, dels deti"guts Fra11 cesc Vidal i Barraquer
i el se u acompa nya nt ». No diu res, t/OtlCS, de «familiar » del se nyor
cardel7a l.)

Cregué en ce rt a dame nt c i doc to r So le r i Pla que el carde na l i el
se u aco mpan yant havie n de de ixar e ls hàb ilS eclesiàs tics, com a ixí
ho fére m .
J a en ma rxa ca p a Ba rcelona, e l doclor Soler i Pla manifes tà
a l ca rd enal e l goig q ue sent ia dc fer-li aque ll se rvei. El ca l-denal
li ra amb to planyívol:
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- Llàs tima del doc tor Borràs!
El diputat li fé u av ine nt Ics mo ltes res istències que havia hagut de vèncer, car des de les deu de la nit que negociava amb el
com itè la seva entrega, i co m fin s a a ltes hores de la nit h::tvia
mant ingut con ferè nc ies telefò niqu es amb la Generalitat, a la qual
els de l comiLè ex igiren una ordre escrita cle l mat e ix prc:-.idc nt rc c lamant el tras llat de l cardcna l i cleI se u aco mpa nya nt , i e ncara
la promesa d'enviar- los forces per Iai de fer front a possibles
represà lies dels d e la FA I, que semb la qu e hav ien marxat dbgll~ta
díssims la nit abans per no haver pogut e mportar-sc e l ca rd e na l.
Aba ns de Ics se t del ma lí del dia de Sant Jaume, l'auto ens
deixava al pala u de la Ge ncr::t lital. Co m a pUll t final dc la se\'a
difícil m issió, el docto r Sole r i Pl a e ns introduí a l des patx de l
conseller de c ultura , on mome nts després co mparegu é el sec re tari
particular del president, e ls qual s feren present a l cardena l el
p.ran interès de l pres ident i d'e ll s matei xos p e r sa lvar-lo, davant la
g ran excitació dels de la FAI. E l ca rd ena l e ls ho agraí, bo i d ie ntlos la gran pena a mb què ha\'i a deixat el doc to r Borràs a la presó
de MOlltblanc.
- No e l podríe u fer anar a buscar?
-Nosa ltres ens pcns3\'cm que ha uria ~o rli t de Montblanc amb
vostè.
- Jo insisteixo e nca ra que us e n preoc upc u - persistí 1.: 1 Cardenal.

Entristits i encoratjats pel martiri dels amics

El doctor Sol er i Pl a ja hav ia dit a l card e nal que el portaria
on ell \'o lgués ; però da\'an l la poca segure tat que oferia qualseyol
domicili particular, havia ~elllb l a t més procede nt a nar a la Genera I i ta 1.
Des d 'a llí e l ca rdena l parl ¿, p e r te lèfon amb e l se u ger mà Josep ,
a Sarrià. La prime ra parau la qu e aquest li \'a dir fou :
o pugis pas, ca r ja hem tin gut registres.
Va semblar, don cs, que c ra obligada la so rtida de l cardena l ca p
a l'estranger. Dc moment aniria a la consell eria de governació.
Ventura Gassol observà a l'ofi cia l que e ns hi po rtava :
- Res de detingut s, només protegi ts.
En arribar-hi , e l sec retari d el conseller se nyor Espanya di gué
a l cardena l:
- I aquí no podra n ésse r-hi pas ga ires dics. E ls d e la FA I esta n
excitadíssims . Ara mat eix ha so rtit un mo toris ta cap a Montblanc
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a mb l'ofici signa t pe l preside nt ma teix qu e aq ue ll com itè ha
exigit per fer en trega del ca rdenal i del capL'l là acompanvant a l
govern dc la Generalitat.
Fracassa t l'in ten t de posa r e l cardenal en comunicació amb ci
cònsol anglès, acud í de bon grat e l cònsol italià, senyor Bassi , que
s'o ferí a comuni car a l pa pa la s ituació del carde na l. Desp rés de Ics
ges tions fetes di gué qLle el que calia era qu e e l cardenal so rtís ca p
a Itàli a, no pas a Ro ma , en una rcsidènci<l on pogués gUrlrdar l'incògni t, vis t e l que havia succeït amb els dc la FA I.
També e l cònsol francès de Barcelona brindà a l ca rd ena l de
dur- lo a França. I encara el doc tor Corachan, conse ller dc sanita t,
q uan vin gué a vis itar c i cardena l, li féu :
-E ncara sou aquí? Ja ges tionaré jo que no es fa ci es pera r m~~
la seva so rt ida cap a r es t ran ger.
A to ts aquests senyors, conse llers i còn!)ols, el cardena l eb va
parlar de la ronda preocupació que li inspirava la !)ort de l doctor
Borràs, deixat a la presó de Mon tb lanc. Els 130 kilòmetres que
se paren Ba rce lo na de Mon tblanc feren desconfiar ci cò nso l ital ià
dc la poss ibili ta t dc poder-lo trcure'n, «majorment -digué el scnyor Bossi- no trac tan t-sc d 'un cardena l».
Encara, arribat a Itàlia a primers d'a gos t, el ca rdenal informava e l ca rd enal Pacc lli de la seva gra n preocupac ió per la sort
del docto r Bo rràs, e l se u bi sbe auxiliar, que ci 25 de juliol havia
deixat a la presó de Mo ntbla nc. Tam bé li com uni cava les no tícies
qu e tenia pe nocant s a ls altres bisbes dc la seva província ec lesiàsti ca , prega nt-lo d 'informar-ne el pa pa .
La nos tra angoixa per la sort del doctor Bo rràs tin gué e l se u
punt c ulminam e n reb re, prime r pe l ge nnà del cardenal , la tris tíss ima nova de la seva immolació, e l dia 12 d'agos t, a la carre tt;! ra
del co ll de Ulla , a poca distància del lloc del nos tre a llibe rament
a mans del s de la FAI. Pocs di es des prés , el cònsol ita lià , senyor
Bossi, malauradament la confi rmava en lletra adreçada a l cardenal.
Ni aca bà aqu í la pena de l'atribo lat ca rdenal. Unes se t mancs
més tard e ns arribava així mate ix la doloros íss ima nova dc la
mort del fi delíssim ca non ge doctor Magí Albai gès, l'altre membre
de la família cardenalícia, afusellat, després de gairebé un mes de
rresó a l vaixell . Riu Segre ., d'on uns di es des prés e ra ta mbé tre t,
pe r dur-lo al suplici, el seu company de fadi gues doc tor Joan
Monrabà, benefici a t dc la me tropo lita na.
Si plo ràvem la mort dels amics vol gudíssim s. ens encomanà·
vem, des d 'aleshores, a les oracions dels màr t irs .
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EL PASTOR
DURANT LA GUERRA CIVIL
HILARI RAGUER

Entre les moltes pinzellaclc~ humaníssimes que ll egim a la
hi s tòria del rei David , n'hi ha ulla d'especia lment colpidora: la
morI tràgica del prínce p Absalom , que s' ha s ublevat con tra e l re i
legítim , e l seu propi pare. i ha arrossegat el país a la guerra ci·
vil. La lluit a ha estat afe rrissada , pe rò les tropes fidels a Dav id ,
a base sobretot cic veterans m c rccll;Jr is, entre e ls qual s hi ha no
pocs estrangers, han pogut vèncer l'exèrcit popular, probablement
molt més nombrós, que Absalom, mal aconse llat, havi a ap legat
després de m o bil itzar el jovent dc tot I srael. Absalo lll mat e ix , més
llarg de cabell s que d'id ees, ha cnigul viu en mans del ge nera l
Joab, el qual , an Li cipanl-se al perdó que David pogués haver ato rga t, assassina amb la seva pròpia mà e l cap dels vençuts. Com de
cos tum en Ics lIuitcs civils, Ics ran cúnies privades pesen més que
e ls se ntiments humanitaris i es di s fresse n de conveniències polítiques: Joab havia estat partidari d 'Absalom, però e n veure que
aq ues t no el nomenava general en ca p a ell , sinó a Amasà, s'havia
passat a David . To th om sap que David havia ordenat expressament que no ressi n res a l seu fill Absalom, i quan li arriben noves
de la batalla, en ll oc de celebrar el triomf propi, plora la mort
del fill vençut. En veure aquell dolor, diu l'autor sagrat qu e «la
victòria e~ va co nvertir e n eloi aquell dia per a tot el poble», i
que l'exèrc it vencedor va en trar a la ciu tat d'amagat, «com en tra
d 'amagat un exèrcit qu e re torna de la guerra derrotat » (2 Samuel 19, 3-4).

Una guerra lúgubre
Així hauri en dc tornar sempre dc la gue rra e ls qui ha n a nat
a una lluita rratricida. Sigui quina s igui la sort de les armes, en
una guerra civil no hi ha moralment vencedors: to ts són vençuts.
La saviesa clàssica en tenia consciència. Segons Va leri Màx im
(segle 1), per molt glorioses i fins profitoses per a la república

81
II

que [os!) in les gestes d 'un gc nclal o d'un cònsol, s i Ics havia
r ealitzades en el curs d' una guerra civil no se li concedia mai el
tito l de gener a líssi m (impera/or), ni el s ho no rs de l tri o mf, ni
ta m poc aq ue lles pregà ri es públiq ues i oficials an o me nades suppli.
Clllio nes, te ja que, pe r mo lt necessàri es qu e poguess in ha ver es ta t,
sempre fore n cons iderades tris tes (fu gubres ) Ics victòries asso·
lides al preu de san g no estranya , s inó dom ès ti ca ».1
L'ac titud de l ca rdenal Vidal i Bar raqu er dava nt de l f¡,; t cic la
guerra c ivil r ecord a el do lo r dc Da vid i el civi s me rom à, to t a [t!gint·hi la ca ritat evangèlica. Allò qu e més hOl1o r li ra no és qu e
les seves opinions polítiques fossi n més de mocrà tiques q ue les
de la res ta de l'episco p,,t hi s pà ni c, si nó que, foss in quin es fo ss in
les seves o pinio ns po lítiques, va mira r d 'evitar la gue r ra c ivil qu e
es ve ia venir i, un co p escla ta da, va mira r d' impedi r qu e l'Es·
g lésia hi pre ngués par t ac tiva a favor d'un de ls dos con ten·
dents.
Po tser al gú pensa rà embe llir la fi gu ra de l ca rde na l Vida l i
Ba rraqu e r presentant· lo com a favora b le a l bà nd o l republicà , tal
com el s altres bi s bes ere n a ddi ctes ab subl eva ts o «nacio nals ».
Això, a més de no ser hi s tò ri ca ment exac te, e l priva ri a de la seva
ve ritable g rand esa , qu e és la conce pció evangèlica de la seva miss ió e piscopal , que li reia de plo ra r e l re t de la gue rra civil com
un gra n mal en ell a ma le ixa, pe r més pro fit que pe r a la s ituació de ls cri s tia ns es pe ress in trcure 'n la gran majo ria de ls ecl es iàs ti cs. Qua n la publicació de l'A rxiu Vidal i Barraq uer arribi
als an ys de la guerra, a pa re ixerà ben clar qu e, des prés d'haver
treball a t ta nt com va poder pe r a rribar a un aco rd tra nsaccional entre la Repúbli ca i l'Església es panyo la, i d 'exhortar a respectar i obe ir les autoritat s legítimes - tot re ivind icant pe r vies
lega ls allò qu e e ll c rei a que e re n dre ls cic l' Església-, quan a l
ca pdavall es va a rribar a la guerra, a mb to ts e ls seus ho rro rs, ell
desitjava, s i més no com un ma l me no r , la victòria de ls subl e·
vats. Fins i tot en una ocas ió va fc r exp ressa r aqu es t des ig seu
a Fran co, a. través d'una terce ra per sona . No s impa titzava , cer·
ta ment , amb la m enta litat del s «nac io na ls» ni a mb la ideo logia
tota lità ri a qu e professaven, pe rò, lògicam ent im pressio na t pe l
que havia presenciat a Catalunya i per les no tícies tràgiques qu e
li havie n a rribat, cons iderava que la vic lò ria dels republicans
res ultaria encara pitjor. Evidentment, la seva info rm ació no era
prou objectiva: per força havi a de tenir més no tic ies sobre tes
1. Fac torwlI el dictorllHl Hl em orabiliul1l ljbri IIovem. lib. 11 , cap. 8.

núm . 7 (cd. C. Kempf, Bibliolheca Teubneriana, Leipzig 1888, pp. 96·97).
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de capell ans a la zona republicana q ue sobre les matan ces de gen I d'esq ue r ra a la zona reixisla, però així i lot no es
va de ixar atrapar per aquell c lima dc Crll zada que va electr itzar la quasi totalitat de l'Església espanyola.
Dir que el nostre cardena l considerava la victòria de Franco
m e nys dol enta que la de la República decebrà sens d ubte més
d 'un lector. Però hem de se r obj ectius, i no c remar inúti lment
e ncens dava nt l'ídol d'un mit e que nosaltres mate ixos hauríem
forjat. A més , es tic convençu t que e l gran mèrit de Vi dal i Barraque r , i la gran lliçó per a l'Esg lésia de ls nostres dics és precisa men t el fet que lo t i des it jar la victò ri a de Franco, va c reure
en consc iènc i::t quc no podia aravorir-Ia ajudant-hi de cap mane ra, i ni tan sols li c ra líc it de manifes tar públi came nt aq uell
desig privat: l'Esg lésia no podia ser parI beNige ralll eH 1lI1fl gu erra
civil.

Sentit d'una obstinada negati va
El fe t més significatiu , com tothom sa p , és la seva negativa
obstinada a signar la ca rta coHectiva de l'epi scopat espanyol a
favor de Franco. La qües tió no era del to del document , o d'expressions concretes , o d'afirma cions fà c tiques inexactes, o de judici s e rrat s. To t això hauria es ta t su sceptible de revi sió o de
discussió en de ta ll. En el fon s, Vida l i Ba rra que r compartia s ubstancialme nt l'afi rmació centra l: que l'Església se sentia més amiga -o menys ene miga- dels «nacionals» que de ls «rojos». Però
ell va c reure fe rmamen t que no eS podia deixar endur pe r simpaties o antipa ties polítiques, i ni tan sols per conveniències eclesials, s in ó que, per principi, l'E sglés ia no podia identificar-se amb
cap bàndol fratri cida. Si l'Esglés ia, personificada eminentme nt
pels bis bes, inte rvenia en la gu e rra , havia de ser per mirar de
posar-hi fi , o bé , mentre a ixò no s'aconseguís, per int entar humanitzar-la salvan t vides, intercanviant ostatges, ajudant els més
necessi tats i paci fi cant els es pe rit s de cara al futur.
Cont en de J oan XXIII - aneu a saber si és his tòricament verita t, pe rò hi ha ¡ioret ti que s6n més veritat que la història- que
algú del seu voltant li volia ar rencar una nova condemna fo rmal
del comunisme, i a mb aq uest propòsit li repetia que el comunisme és el gran enemic de l'Església, però el papa va respondre-li :
. Potser sí que és l'enemic cic l'Església, però l'Església no té e nemics. » De manera inve rsament anàloga, m'atreviria a sintetitzar
l'actitud del card ena l Vida l i Barraq uer dient que quan el vo33

lien convèncer que Fra.nco i cls seus a liats eren en aquell moment els amics de l'Esglés ia , ell devia considerar que potser sí
que estaven disposats a afavorir l'Església, però que l'Esglés ia
en una guerra civil no podia tenir amics .
No van faltar, entre els homes d'Església espanyols, alguns
-ben pocs- que deploressin i fins denunciessin e ls abusos dels
«nacionals ». Uns secretamen t, com el P. Huidobro amb l'escrit
sobre l'abús de la pena de mort que va rel" arribar confidenc ialmenl a Franco; d'allres àdhuc públicame nt , com el bis be de Pamplona Marcelino Olaechea amb la seva famosa hom ilia No II/ds
sWlgre. També el cardenal Gomà hav ia intercedit per lai que cessés la. matança dc sacerdots bascos. Però lOts aq ues ts deploraven
i miraven de corregir els abusos de l'AJ ztlm;ellfO, com si aques t,
i el conflic te sagnant que va desencadenar, no fossin intrínsecamen t dolent s. El ma teix bis be Ml1gica, que tampoc no \'a signa.r
la. carta co l·lect iva, considerava inju s ta la seva expul sió de Vitòria perquè assegurava que ell e ra sinceramen t addic te a l'Alçamen l, i que el calumniaven els qui ,'acusaven de no se r-h o. Vidal
i Barraquer, en canvi , considerava totalmcnt impropi de l'Església de prendre part activa -n i que fos només moralmenten la guerra, pe rquè aquesta era en ella mateixa un gran mal.
Va perseverar coratjosa ment en aq uesta actitud tot i preveure - la cosa no va trigar gaire a ser evident- qui guanya ria la
guerra. i les conseqüències negatives que en resultarien per a
l'Església en ge nera l i per a ell particularment. Contra allò que
alguns han dit i escrit, no es gui ava pas per raons d'oportunisme. Tenia e n compte, això sí, en segon Hoc una raó d'oportuni·
tal: repetides vegades va fer notar al cardenal Gomà que si els
bisbes prenien posició oficialment a favor dels sublevats , semb larien justifica,- les matances de sacerdo ts de ls prime rs mesos ,
i en podien provoca r de noves.
Una posició incòmoda i profètica
Si cal comparar e ls dos ca rdenal s, el de Toledo i e l de Tarragona -cosa perillosa , perqu è fàcilment podem caure en simpliri ca cions inju s tes-, e m sembla que la gran diferè ncia no és
que un fos partidari de Franco i l'altre na -en el fon s tots dos
ho eren-, ni tampoc que un no hagués vist la incompatibilitat
del feixisme amb el cristianisme i l'altre sí -tots dos ho sab ien
perfectame nt-, sinó que Gomà c re ia necessari i jus t l'Alçament ,
i pensava que calia esrorçar·sc per evitar que e l dominess in els
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currents naz is anticr is ti ans, esperava acunseguir- ho i, en concre t , ca lcul ava qu e com més obe rt a me nt es posés a l cos tat de
Fra nco i més l'ajudés e n to ts sentits, millo r se sa lva ri a la posició de l'Esglés ia en l'Espanya nova, i més fac ili tats s'obti ndr ien
per a la seva m issió pasto ral; e n canvi, Vida l i Ba rra que r deplo ra
s incera me nt ci fet de la gue rra i ex peri me nta l'ho rror de ls estrall s q ue causa i, pe l qu e fa a l futur de l'Esglés ia, no es pera
r es de bo de l'endemà de la Cruzada.
L'a ny m a te ix ano me na t de la V icloria, me ntre la ma j o ri a de ls
eclesiàstics espanyols consider aven q ue la s ituació de l'E sglésia
era ò p tima, Vi da l i Ba rraq uer deia a l pa pa Pius XII q ue, ma lgrat
la de rogació de les lleis a nt icle ri ca ls de la Repúbli ca, el futu r de
la vida c ri s tian a de l pa ís no estava pas gens assegura t : «Po tse r
no serà exage rat de di r que la seva religió cons is teix princi pa lme nt a p romo u re actes apa ra t osos de cato lic is me, pe legrina tges
a l Pil a r , g rans processons, ent ro nit zacio ns del Sagra t Cor , solemnes fun e ra ls pe ls Caiguts amb orac io ns fún ebres. Orga nitzen especta cul a rm ent l'assis tència a con fi r macions i Misses de CO munió, i sobretot inic ien qu as i to ts els nc tes de pro paganda amb Misses de campa nya, de Ics q ua ls ho m ha fe t un veritable abü s. Manifes tacions ext ern es de culte més q ue ac les d 'a firm ac ió reli giosa, és possi ble qu e constitueixin un a reacció po lítica CO nt ra el
laïc is me persegu idor d'a bans, a m b lfi qual cosa serà ben efí mer
el fruit r eligiós q ue se n 'obti ngui , i e n canvi correm el pe rill d 'acabar de fe r o di osa la re li gió a ls indi ferents i als par ti dar is de
la si tu ació a nte ri C'r».l
Ca ldria di r, fi na lme nt, q ue s i no es ,"a de ixa r atra pa r pels
un s, ta mpoc no es va de ixar ma nipular pels altres. 1:.s un a lIàsI ima que a lgú hagi escrit rece ntmen t que e l ges t de l ca r dena l
Vidal i Ba r ra qu e r d'oferi r-se com a osta tge per la lliberta t dels
sace rdots empresonats «és de m agògia , perqu è pro u sabi a qu e el
scu ofe r iment era innacce pta bl e»; e l telegr a ma en ta l sentit del
card ena l s' hau r ia pe rdut i no h au ria a rriba t mai a la Generalitae E n rea lita t , va ser el mi ni s tre Tru jo - ho me s incera men t
catòlic, mi ni s tre dc J us tíc ia cic la Repübli ca- qui va invita r el
carde na l a ve nir , to t assegura n t-li q ue seri a rebu t a mb els hono r s
externs q ue la seva qu a lita t ca rdenalíc ia m ere ixia; li fe ia es m ent
del goig q ue fa ri a s i pod ia celebrar pontificalmen t a ta catedral
de Ta rragona o a la bas íl ica de Mo nt serra t. El cardena l va cans i2.

Nota presentada en l'a udiè ncia del 25 de novembre de 1939.
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derar que, malgrat la bona intenció d'lrujo, això seria deb:ar-se
manipular per la propaganda republicana , i va respondre que ell
no podia accep tar de ser rebut amb tant d'honor mentre molls sacer-

dots seus es trobaven a la presó sense have r comès cap delicte;
per això s'oferia a constituir-se com a ostatge, com a garantia
que si aquell s sace rdot s eren alliberats no emprendrien ac tivitat s con tràri es a la República. D'aquesta correspondència entre
ci ministre i el cardenal, en va resultar una intensifica ció de la
política, ja anteriorment iniciada, de norma lització religiosa i de

gradual alliberament de sacerdots que no fossin culpables de delictes específi cs. No hi va haver, doncs, cap telegrama a la Generalitat, ni tampoc demagògia de part del ca rdenal o manipulació de part del mini stre.

En conclusió: a llò que per a l conjunt dc l'ep iscopa t es panyo l
fou una guerra san ta, per al cardenal Vidal i Barraquer

dir-ho amb el mot de Valeri Màxim, una guerra lúgubre _
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fOll ,

per

TARRAGONA, EN SITUACiÓ DE
SEU PLENA-I-BUIDA A LA VEGADA
VICENÇ NOLLA

Jo no diré qu e Vida l i Ba rra que r ros un home in desxi Cra blc,
però massa fàc il ta.mpoc. POlser s í que tenia un cert deix d'e ni gmàtic, sobretot pe r a aqu ell s que no tenen massa habitud d'observació refl exiva i solen jutjar to thom segons el patró universal
de p er so na fabri cat per ell s mateixos. Vidal i Barraquer cultivava e l s ilenci per s is te ma: un a raó; i u na a ltra: qu e ell mateix
era una perso na litat molL dife re nciada , «extra-vagant» del comú,
amb crit eriol ogia, normat iva i procediments perso na líss ims.

Pastor provident. dura nt la guerra
Als primers mo men ts de la revolta del 36 [ou fo rça t a aban dolla r el seu pa lau a rqu¡.;bisba1. El conduïren a Poble t. Quan, a llí,
sentí sobre d 'ell les ma ns de l'esca mot revoluc ionari, que c i prenia, la prime ra preocupació ~eva rall proveir a l'ass is tèn cia de la
di òcesi e n la pitj or eve ntua lit a t presumib le. A la presó Model
de Ba rce lo na , l'an y 1937, eren aplegats religiosos de moltes congregacions i instituts, com capellans de moltes diòcesis, de més
e nllà i Lot dc C~lalun ya. Fórem so ls, els sacerdots de Tarragona,
a saber l'à nsia del nos tre prelat per nosaltres i el seu capte nime nt per ta l d'orde na r un servei d'assis tència i atenció tant
per als qui é rem empreso nats, COm per als qui fruïen de la llibertat
d e carrer, des itja da i tem uda a la vegada. Fou un cas ún ic, Nosaltres n'es tàvem jus tament orgu ll osos.
Ell cies d'una llu nyana ceBa cartoixana ho segu ia tot, s'informava de tot , es capten ia de Lai , i, a la quieta, mirava d'acudir
a tot, COm podia. Amb e ls recu rsos engin yosos de la veritable
caritat i per viaran ys, que diríe u de peHícula, bellugava fil s inversemblants de la trama embolicad íssima d'una tra gèdia sense lògica i sense pudor. Féu de to t pe r a reduir al mínim i ocu ltar
a bsolutame nt la transpare nça dc la seva acc ió. Tot me nys evadir-se
còmodament o poruga ment. Això e n cI card ena l Vida l i Barraque r
era im pensab le. No li ho haurien tolerat ni el se u sen tit de respon-
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sabilitaL ni la seva espiri tu alit at, dit altrament , el seu trcmp ep iscopal .
~s clar. Aqu ella era una forma de presència, que no podia O Jl1 -

p lir e l buit immens origina t per l'esfondrament, seguit per l'allunyamen t forçat de la persona del prelat, ni en el prüner moment tempestuós de desbandada total i «campi qui pugui » ni en

el subsegüe nt immediat. També cal tenir en compte la situació
de caos, i la roentor dc la persecució. Qual sevo l minúcia in ~ i g
nifica nt podia esdevenir in flamab le amb conseqüències imprevisi-

bles. Era lògic ext remar fins a l màxim tota prudència.
Però, essent una bui dor que s' hav ia produït tota sola , impossible d'evi tar i imposs ible d'ompli r, era acceptada per tot s com
una fat alitat innocua. L'i nsti nt de conservació aguditzat crea va
totes Ics suplències necessà ri es. Així que arribaren les primeres

notícies de ls esforços , que e l cardenal feia, per omplir-los , a
tots se'ns eixamplaren els pulmons. Nomenà el doctor R ial vicari gene ral «in situ », amb poders prou ampl is; però mai no descarregà sobre les espa tll es d'ell les respon sabi li tat s per sonals,
que com a pre lat li ercn pròp ies.

Bisbe a l'exili , present a la diòcesi
Qu an les tropes nacionals ocuparen Ca talu nya la situ ació ca n-

vià. D'acord amb e l fatíd ic «Iodo por la paIria . , la religió, el
culte, la clcl-eeia , lola acti vitat docent o d'apostolat dels ca tòl ics,

els bisbes ta mbé, llurs persones, llurs cartes pastorals , llurs prèdiques, etc., en una paraula tal havia d'estar primordialment al
servei de la «pàtria », la nova de'it at, entesa en el sentit del nou
comb inat, invenl at i mani pulat pels alt s jerarques del M ovi miento. Era el totalitarisme en marxa. Per la pista de la religió era

segura , un dia o allre, la topada amb la fe del país i a mb l'Església, que havia de nega r-sc , tard o d'hora, a fer de punt al d'un

règim , cada vegada més incompatible amb l'Evangeli de pau i
de germanor que deien voler afavorir . Si la con tradicció latent
no fou advertid a d'antuvi per toth om, fou perquè les tropes de
Franco es presentaren Com (( alliberadores » de les urpes ensan·
gonades dels perseguidors de la religió com a ta l, i perquè, amb

ganes de guanyar-se el suport de l'Església, a l'interior i des de l'exterior, li r es tituïren el dret a la vida amb un bon paq uet dc pri·
vil egis antics. Ajud aven a mant enir la disfressa, ba stanta gent
de bona fe, enrolats en el M ovi mien to, amb la il'!usió que l'espasa
havia de pres tar bons sen 'cis a la Creu.
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Vidal i Barraquer, amb la seva clar ividènc ia i sen tit eclesia l,
no havia pOSal la seva signatu ra t: n la fa mosa Pasto ral col·lectiva
de l'Episcopat es panyol. El rè gim mai no li hav ia de perdo nar
un ta n n ac ser vei. Ell pro u ho p reve ia, però era p ro u coher ent amb
s i ma te ix, i prou valen t per a no rect ifica r ni d imit ir. Optà per
ser bisbe des de l'exili i present a la diòces i, en la fo rma i mesura
q ue les ex trao rdinàries circums tàncies adverses pe rm etrien . El s
inco nveni en ts d 'aquell a pos tura pudien p revcure's múlt ipl es i pos~
s ib lcmcnt mo lt g reus. Tanmateix, LOI ben pensa t i medita t, Vi da l
i Barraque r op là, sense vaciHar ge ns , per respon sab ilitzar~se'n da·
vant de Déu i de la his tòria. I fou unu forma de presència espec·
ra cu lar, so nada, vale nta , nob le, coheren t, emi ne n tmerH pas to ra l i
mo lt pròp iu dc l'home dc carà c ter qu e c ru Vida l i Barraq uer.
E n si mate ixa d 'un valor positiu inca lcul ab le, aquesta form a
de presè ncia escollid n pe l cardena l i aprovada per la Sa nla Seu ,
te nia el g ra n inco nvenient dc c rcar automàticame nt u na si tuac ió
de «Seu plena- i-bu ida a la vegada», d ifici líssima, cie la qu al Ta r~
ragona havia de r c~se nlir·se inevit a blement mentre el ca rdenal
vi u ria i més en ll à.
El pr im er inconve n ien t , do ncs, cra aques t : estar privada de
la presè nc ia fís ica de l bisbe, perq uè 13 presènc ia fís ica de l b isbe

a la d iòces i és u n a utèn tic sacramen tal. Pel sol fet de residir-hi, el
b is be és po rtador dc gràcia: irradia fe, in spira confiança, e ncomana segure ta t als dèbils q ue e n van j us tos, fa de «roca » sobre
la qu a l, c i pobl e. co m més se nzill més, puj a de peus i s 'h i sent
fc r m , qu c no t rontoll a. Es trac ta d' una gràcia d 'es tat o d'u ll cari s ma q ue no és clelega ble en un vicari ge nera l. Acompan ya sem ~
pre In pcr~ona de l bi s be com ull a au rèo la inextingibl e iHlImi n ati~
va i reconfortan t ensem s.
Vol dir to t això q ue , e n aq uell s mo m ents, am b el bis be a
fora, ma nti ngut pe r la fo rça a ll u nyat de l seu ra mat , aq ues t fou
a fectat d'una sensac ió co m d 'orfenesa a rti ficia l i m a ligna. Sobrevin gué a la comunita t dc c re ient s de Ta rragona un des infl a·
m ent co m a la cà ma ra qu e pe rd a ire. un refreda me nt d'espe rit
com a l foc q ue li va ma ncan t ci co m bus ti b le. Uns inconven ie nts
ta n seriosos , des de lluny poden ésser a tenua ts no m és m olt
poc. La vida re li giosa de la d iòcesi hav ia de ressentir-se'n per
fo rça. Ales hores un pressentim e nt de ca tàs trofe es piritu al, a part
dc la justícia q ue clamava a favor de Vida l i Ba rra qu er , a !'insa·
buda d 'ell , inspi rà a a lguns b isbes, eclesiàs tics i la ics influents
unes ges ti o ns a Mad rid i a l Va ticà pro re to rn del card e na l. H aud e n do na t resulta t s i no hi hagués hagut la r es is tè ncia in ve nci·
ble de Madrid.
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Fin s a qu in punt l'anò mala situació perjudicà els interessos
re ligiosos ci e l'a rxidi òces i ta rragon ina, no es po t di r. Sí que Ics
ac ti vitats re prenguren to t seguit , a mesura q ue els supervivents ,
sacerdots i laics militants de prime ra m a, ràpids i a ma tents, es
rei ntegraven a ls res pectius llocs de servei per ta l d'iniciar, COm
ros poss ible. sense demora, la nova e tapa, a mb una d isponibi li.
tat i bona volunta t admirables. Contra tola previ sió hagueren
d'obr ir·se pas, ben aviat, per en tre un es ba rzerar ple dc Ics con·
trad iccions més insos pitades, sovint delicades, i fin s perill oses.
La més gre u de t a lCS, l'abans a Hu dida situació de «Se u·ple na·¡·
buida a la vegada », c reada pel ges t valen tamen t pastora l del car·
dena !. Era una si tuació tan d iríc il pe r a la diòces i COm in còmoda
per al règ im . Els militars mai no l'accepta rien, ans ma ldarien
sempre per liquidar-la.
La desesma e ra gene ral ; omp lia la di òces i. L'au tor ita t d' u n vi·
cari ge neral, i per escre ix malvi s t pe l «Règim . i obs ta culitzat cada
d ia , no pesava prou . No passava d 'ésse r un reflex de lluna e n
una n it e nnuvolada. Les seves disposicions administrat ives, d 'allra banda, havien d'ésser, per rorça, rr uil de l joc combinat dc
necessi tats pe remptòries i disponib ilit a ts escasses, sense ca p poso
sibilitat de servir cap pla, pe r mín im que ros , perquè lla podie n
ni exis tir plans en aq ue ll s primers mome nt s de re prc~a des prés
de la gra n cat às trofe.

Repressió governativa i operacions sorpresa

Contribuí a com pl ica r més la situació, ja massa e mbullada,
l'exace rbació po líti ca immedia ta al canvi, amb la !)ubscgüen t in·
tox icació mental i sentimen ta l, resulta t de l nou dogma tisme sòciopolíti co-re ligiós. Les freqüents coaccions i repressions governa·
ti ves no ajudaven ge ns a la cl a ri ricaci6 de les ai gues, e nca ra en·
terbo lides, si no les e mbrutave n més. Si els cali a, la justícia i la
verita t eren im posades per dec ret a favor dc part int eressada a l
ma rge de to ta obj ec tivita t. Eren idea ls, unes condicions ambien·
ta ls com aques tes , per a l cult iu de l'espècie d'una ri gura fal s i·
fi cada de l cardena l Vida l i Barraquer, que tenia exi s tència només en la imaginació de ls sells enemi cs jurats, de tento rs del
poder.
El cl ima s'enve rin à de debò, fin s a tipifi ca r la fide lita t a l cardenal Vidal i Barraquer com lIn «deli cte. polític de lesa pàtria,
des de l clan patriòt ic, o de «pecat » de lesa religió, en conce pte d'aquells «a lbats . que només e n el sa bre veien la salvació de la re·
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I¡gió. Rilpidament els fitxers de poli c ia es confeccionaren, i donalS e ls procediments de l temp!:I, no ~!:I c!:Itrany que la fitxa de
«sacerdole de Vidal; Barraquer» imposés respecte. D'a ltra banda la inhumanitat i brutalitat del sectarisme roig havia exhaurit
l'aguant i la capacitat de res istència de més de qual re . Se senti en, molts, tan ex tenuats, que no els quedava coratge --o s'h o
pell saven- per a recomençar e l duel, o imés amb un enemic a l
davant a ltrament ferreny. Res ultà del garbuix un confus ioni s me
de valors i antivalors real s i persona l s, preocupant de debò per
a tota persona clarivident i equànim. Sen se qu e per en lloc aparegués nin gú capaç d'enfrontar-sc amb la caò tica s ituació i el
confus ionis me , i a turar-ne e l procès previsiblement fun est. L'hora
dels màrti rs hav ia passa t. Començava la de ls porucs i aprofitats.
Am b e l se u sentit de previ s ió, tan ca racterístic d'ell, el ca rdenal,
en una «o peració so rpresa» cobrí un bon grapat dc vacants de
la Cated ra l per tal d 'evitar una invas ió massiva d'altra gent. No
n'hauria fet poques d' «opcracions so rpresa» s i ha gués es tat en·
tre nosal tres! Sempre en be nefici dels int eressos sagra ls dc la
diòcesi. Ara, de lluny estant, ni ca rtes pastorals, ni circulars privades , ni cons ig nes verbals, ni contactes personals amb c lemen ts
qualifi ca ts del «Règim », com feia en temps de la República, No
fos s inó per tal de reforça r la presa, en previsió dc poss ibl es esvorancs o d'esvoran cs ja oberts, a fi qu e no sc li escapés l'a igua.
Pe rò des de Farne lLa estan t no podia fe r més del que feia, que
prou fe ia , aguantan t ferm, ell lot sol, enfront de la incomprensió in comprensible de molt s.

Present més enllà de la mort

Altra vegada ci di c tador eq uivocà els càlcu ls_ Fracassat en
l'intent de provocar la remoció del cardena l, per via de destitució
o dc renúncia, es rdugià cn l'esperança de la mort 110 llunyana.
To ts desitjàvem veure-li retardar l'a rribada , més del que ho féu,
a la mort del nostre arquebisbe cnyoradíss im . Tanmate ix, la scpultura no significà el s ilenc i total d'aque lla veu, que mai no havia
clamat en un desert total. La mateixa veu ara s'alçava dc la
Va lsainte. La mort no l'havia e ngolida. Aquell difun t co ntinuava
predicant e l seu missa tge des d'una cà tedra e n forma de ta üt.
«Defwlctus adlwc lot¡uitur ». Aquell difunt parlava amb més scgu reta t mo rt que vi u , amb una seguretat d'u lt ra to mba, més res·
peelat, més admirat, més secundat que en vicia. l la seva figu ra
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començà d'e ngrandir-sc en adonar-sc la ge nt que, e ll tot sol,
havia omplert un espai imporwn t de la vida civi l i religiosa del
país en una è poca molt difícil i compromesa. Vidal i Barraquer
s'a lçava com un as tre , cada cop més lluminós, en la foscor del
[¡fmament franqui s ta. Fins ara que torna a la seva terra i a la
seva Seu de Tarrago na amb el rostre moll de la suor dels confessors , arrugat de sofrimen ts de maniri, nimbat amb Ics claro rs
dels profet es i voltat de l'adm iració d'un poble que, en ell, venera ja l'atleta e força t i invic te «pro aris el focis», per la religió
i per la pàtria, tot proposant·lo com a model a Ics gelll.!raci un:-.
futures.
La presè nc ia viva del cardena l Vidal i Bar raqul.! r «pust 11101't em ,., és un fe t irrevers ible en l'esperi t de mo lta gent dc eatalunya «e t llIt ra», sense que avu i es pugui preveure la fecunditat fu tura dc l'exemplarita t humana i cri s tia na puríssima dc la seva ta n
prec iosa vida. Perquè Vidal i Bar raquer serà cada dia més conegut , més ad mirat, més estima t. Molt haurà d'aj udar-hi la publi cac ió del seu arxiu. Però l'arxiu no ho és la t. Es trac ta d 'una
figura de gega nt que cal his toriar i estudiar a fon s, d'un gran
bisbe que cal mimar i culti var mo lt a morosame nt , pe r tal de
xuclar-ne la suavitat deliciosa d'aque ll es pe rit de germanor i de
pau , que l'a nimava. Ell l'havin beguda a la font viva de l'Evangeli . TOL sadoll a nt -se'n, sc n'iHuminava e ll i esdevenia llumenera
per a la civilitzac ió de l'a mor (ara obertame nt predicada per
Pau VI des prés de l'An y Sant i com a benèfi ca collita dc la copiosa sembrada ) que ell pregus tava corn a ideal i com a desig.
No puc sos treure'm a l pressen timen t que la Providèn cia divina reserva una missió de futu r al ca rdenal Vidal i Bar raque r
en la seva exemplari tat de pastor i de guia de tot Ull poble. La
seva irradiació, avui , ja omple buits dels quc es produïren ahir.
Demà potser n'omplirà dels que es produeixen avui.
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SOBRE L'ECLESIOLOGIA A
L'ÈPOCA DE VIDAL I BARRAQUER
CAS IMIR MART!

10 em pro poso dc re r una l:o nt r ibuciú 3 "es lud i del concepte
d 'Església qu e es tro ba a ls esc r its i en la praxi pas to ral dc Vidal
i Barraque r. Aques t c!)lucli , natura lment , és poss ibl e e n principi ,
encara que, d'entrada , sembla qu e no po t oferir un interès excess iu . Pe rquè Vida l i Barraqu e r va ser un home de govern i
cal preveure que, en l'o rdre doctr inal, la seva ideologia no es
devia carac te rit za r pe r u na pa rti cul a r o ri g inalita t.
En canvi , po t ten ir cert inte rès no sols asse nyala r e ls principal s tre ts qu e p rese nt a l'ecles io logia vi ge nt dins la co muni ta t catò lica a l te m ps cic Vida l i Ba rraqu e r , s inó també compro var les
accentuac io ns qu e la praxi a doptad a per Vid a l i Ba rraq ue r carregava sobre aque lla ecles iologia, c i marge de ma niobra que permetia i els bloqu cja ments qu e co mpo rt ava .

l 'Església com a societat perfecta

Sobre l 'ec l c~ iol og ia vige nt ~ nL re e ls conte mpo ra ni s de Vidal
i Barraque r , cm pe rmet o fe r re fe rè nc ia al treball de Josep Maria
Rovira i B ell oso al llibre co l'lectiu ¡ glesia y sociedad en E spalla,
1939-1975. 1 «50cÏedud perfecta » \I «Sll Cl'llm ell/um SllJl.ll;S» : dos CO /l cep/ os ecles io l óg i cos, dos ;l1I dglwes d e I gl es ill: així va titular el
seu escrit Ro vira Be lloso, amb ci propòs it de condensar en poques
paraules la seva tesi.
L' Església , a l te mps de Vida l i Barra qu e r, fun cio nava guiada
per una im a tge d 'clla mate ixa, 'cgons la qua l era 4I societ3s perfecta », és a dir, indepe ndent dc l' Es tat, i amb ca pa citat per a
I-eclama r de l mate ix Es ta t els mitj a ns necessa r is per tal d'aconsegu ir els objec tius ec lesiàs tics . Aq ues ta ima tge des tacava l'Església co m a ins tituc ió juríd ica, més que no pa s com a mis te d de
fe , entès com a convivènc ia d'uns c re ie nt s que compar teixen la
I.

Madrid , 1977.
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riq uesa com una de Jesús Se nyor.! La fi na lita t de l ' E sg l é~ia no
cra prese ntada e n te rmes hi s tò ri cs i prec isos, di ns e ls límit s que
assenya la el se rvei de la fe per a una rea litzac ió ini c ia l o ge rm i·
na l, a quí a la te rra, del Regne de Cri s t.' AI cont rari , la Fina lita t
de l'Església, tal co m observa Rovira Belloso, queda va generalitzada, sobrenatura litzada i ultimitzada fin s a l màxim , i es feia
coinci di r a mb la fi nalita t a mplíss ima de la creació i dc la sa lvació. Pe r Ia i d'acomplir aq uella fin a lila t ta n ge ne ra l, l' Esglés ia
es c re ia a mb el d re t de reclamar u n conjunl de mil jans que,
pròpi a ment , no li són es pecífi cs, com per exe mple, l' Es ta t confessiona l, les prestacio ns econòmiq ues de ls pode rs pú blics, el
privi legi del fur etc.

L'estratègia de la tolerància
Aquesta ideologia , que e ra la vigen t dins l'Esglés ia ca lò lica
aba ns de l Co nci li Va t icà J l , sols q uedava a tenua da en les seves
exigè ncies pràc tiques pe r les direc trius recollides i pro pugnades
pe r Lleó XII!. Sego ns e lles, e l que es conside rava vàli d e n principi (en la «tes i»), no sempre ha via de ser acon seguit e n la praxi
(e n la «hipòtes i»).
Dins e l ve nla ll de possibi lita ts que ofe ria el joc d 'una ideolog ia
tota litzant (per no dir tota lità ri a) i d' una praxi tole ra nt , Vida l
i Ba rraquer e ra seguido r [i de l de la lí nia re presen tada pe r Lleó XIII.
En termes gene ra ls, aques ta lín ia es fo rmulava , dura nt la segona República, en termes de res pecte pel règ im const ituït , però
ta mbé, alhora, de ll ibe rta t pe r a impu gnar aquelles dis pos icions
legals que, e ma nades de l ma teix règi m , fossi n cont ra ri es a la
li c i de Déu i de l'Esglés ia.'
Per la me va pa rt , més d 'una vegada he subra tll a t l'es ta t d 'esper it potencia lmen t subvc rsiu , en cI se nti t rcaccionari , que pot
e mpa ra r aques ta ideo logia eclesiàs tica en la qua l es vol ap un ta lar
la p raxi de la tolerància. Pe rquè aq uesta tolerància, en realita t ,
no suposa u na veri tab le re vi sió de la pos ició de l' Església di ns
la societa t. ~s si m pleme nt una estratèg ia que va aco m pa nyada,
de ca ra a l'inl e ri or de l'Església, d'una operació de re pl egament
de la comunita t catò lica so bre ell a ma te ixa, i d' int ent de 1110bi2. Wc. cit., pp. 319·320.
3. wc. cit., p. 321.
4. Vegeu Casimir M.\ RTf, De la eris/iant/aI al pluralisme, el'olució
si)cio-polil ica, a _Oua de rn s de Pas toral_, oc tu b re 1970, p. 22.
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litzac ió de to tes les forces vives pe r 141 1 de res is lil- l'e mbat i espe rar temps mi ll o r s.
Aq ues ta es trat ègia , en de ixa r la ideo logia de la «socie ta s pe rfec ta » in tac ta i e n ple vigo r en ci Le rre ny de ls p r incipi s, ofe ri a
a ls qui la practi caven un ma rge de man iob ra mo lt pe tit : les opc ions tàc tiq ues ins pi rades pe r la to le rà ncia sem pre podien ser
i nt erpre ta des com a concessions. Així, la pos tu ra to le ra nt cord a
semp re el ri sc de vcure's des bo rdada per la dre ta. Aqu es ta és,

precisame nt , la situació qu e revelen ce rt es expression s d' ]sidre
Gomà , b isbe de Ta razo na , i m és e ndava nt a rqu ebi sbe de To ledo,
to t i q ue ca l reconèixer qu e Gamà nO rep rçsentava l'ex tre ma dre ta
de lirant.
Efec ti va men t, d es dc Ta razo na esc ri via Go mà a l'arq uebi sb e dc
Sa ragossa , pe l j ul io l de 1932, to t re ni -sc ress6 cic Ics acusac ions
ca tòl iqu es d ir igides a l'e piscopa t pe r la seva ma nca d'a cció COIl tra les di s pos ic io ns preses pe r la Re pública e n relació amb l'Esg lés ia : «H emos Ilegllda af l1uíx imo Iímile d e Ili cO lldescendet1cill .
E l pueblo ll a de be qll edllr sol o ell SlI m ovimien to de r eaccióll ».'
T més ta rd , ja a rqu ebi sbe dc To ledo i ca rdena l, explicava cap
a l fina l de la gue rra civ il la r eacc ió de replega me n t «li les posisicion es inco m novib les de lIu es/ ros pril1cipios doc /r ilw /es» , qu e

s ego ns ell hav ien a dop tat els ca tò lics dava nt la sego na R epúb lica .'

Entre el judici aprioristic i la pràctica oportunista

Una prax i ecles ia l, ba ~ad a e n la ri gidesa ideo lògica incapacitada per a l'a utocríti ca , i so ls d is ponib le, e n el mill or dels ca sos,
per a e ntrar en el joc de l'o po rt un is me, no creava condi c io ns perq uè , des de l'i nte r io r de l'Esglés ia , fos poss ibl e de p roj ectar una
mirada lúc ida so bre e l mó n e n el q ua l ella vivia, sobre la seva
co n fi gu ració i e ls se us d inami s mes. L'Esglés ia te nd ia més a jud ica r el m ón , qu e no pas a inro rm a r-se sobre eH i a co m prendre '!. T l'Esg lés ia el j ud icava o rdin à ri am ent d'acord amb Ics exigències de la imatge q ue s 'havi a forma l d'ell a m a te ixa , i n o segons els res ult a ts qu e s 'havien aco nsegu it , i q ue podie n ser acon·

5. Arxiu Vidal i Barraqller. 10m 111 , vol. I. pp. 192 i s.
6. Carta pasto ral «Catolicismo y pa lria _, de i S de fcbr..:r de 1939.
d ins l'ob ra d'Anas tasio GRANADO S GARe íA , El c arde1lll 1 Comú, p r imad a
c/c Es pwia , Madrid. 1969 , p. 360.
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seguit s, tenint en compte l'estat de la tèc ni ca, i la corre lac ió de
fo rces polítiques i socials en aquell moment donat.
De la ma nca d'informació que privava en els a mbien ts eclesiàs lics, i dels prej udic is e n vigor enlre e ls ca lòli cs, en lenim
alguna mostra en e ls escr its recollit s a "Arxill Vidal i Barraquer,
quan en concret es fa refe rència a la pret esa influència e,xerci"
da des dc Moscú sobre la CNT, i a la qües tió de ls ra bassai res,
Sobre e l primer punt, e n un informe al Nunc i, l'onze de febrer dc 1932, Vidal i Barra que r indicava que c ls afilials a la C T
e re n «illlpelidos a la r evolllción soc ial por los agenles c011llllzistas
de M oscLÍ »,1 La imprecis ió en aquest punt e ra una cons tant en
e ls ambients catòlics. En aques t se ntiL, Antoni o Mm"quina Ba n "io,
al seu a rti cle El Vaticllt10 contra la cruzada l cila tex tos de «L'Osservatore Romana", del mes de juli ol de 1936, on la confuss ió enlre
a narquis tes i comuni s tes és patent.
Quan t a ls rabassaires, escrivia Vi da l al p res ident de la República, Alcala Zamo ra, el 5 d'agost de 1932, fent una consideració
estratègica en una qüestió que, objectivame nt , e ra mereixedora
d'una anà lis i més profunda: «Pien se que el número de peqller10s
y lIlediQ110s propie/arios es mlly grande e H Catahll;a, ." que 170
cOl1viene /llo s/ rar a esta ¡¿eHte que el nllevo rég;men ataca

Q

la

vez qL/e al se/1timielllo religioso, al de la propiedad ».'
No es trac tava pas, en aquestes breus notes, de fer rel rets a
Vidal i Ba rraq uer en un moment e n auè la seva figura és justament enaltida en ocas ió del retorn a Catalunya de les seves despulles morta ls. E l meu inten t era, senzillament , recordar que
Vida l i Barraquer va ser un home de l'Església del seu temps,
profundament marcada encara pe r l'experiència traum à tica del
món mode rn. E ls principis d'una reconc ili ació públ ica i global
amb un món pluralis ta i autònom no havien de quedar estable rt s solemnemenl fin s al Concili Vaticà H .

7. To m l i , vol. 2, p. 450.
8. _Hi s to ria 16_, rebrer de 1978, pp. 40 i s.
9. Tom III , la. part, p. 178.
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RECORD I HOMENATGE
Aqllest mílllero mO/logràfic va l1éixer al Ce1llre d 'E SIl/dis Pasrorals. H em d e con/ribll;r -eHS dèiefll- (J fer-llos llostra la figu -

ra d el el/rdellal. L'arribada de les seves despulles li Tarra gona ha
de ICII;r, per li la noSlra Esglés ia catalana, el caràCl er d'lm veritable memorial. Ha d e s;gl1i!icl,r l'a ssumpció p/ella d e tot allò que
el c(lrd ellal és i significa. Ha d e se r record vivenl, presè l1cia activa ,. actuant.
El Dr. POllI i Gol va ellcorllfjar-lIos ¡Hl/ s;ol1a dmn enl. Ell ells
ha perm ès de rep rodllir - només ,,'h em suprimit els primers paràg rafs, de caire cirCuHlstal1GÏal- la co nferència que havia f el al
Cel1lre de Leell/ra de Reus el 21 de desembre de 1976 i que copiem del Butlletí Oficial de {'arquebisbat de Tarra gOl w .
D C' seg llida vam eS fablir IIl1a Ilisfa de coHobarl/e/ors d e prim era
fila, i el s vam sugg erir el t ema qu e podrien tra c tar. L'encapçala·
ve ll, eS là e/ar, el P. Miql/el Ba tl/or i , el j esuïta resident a R oma,
d e tall vaSfa cullura, i el sace rd o t navarrès Víctor M anuel Arbeloa ,
coeditors de l'arxitl d el ca re/ ellal. A d esg rat d e la se va molta f ei ·
na , 1'1I11 i l'altre en s han ofert, ben gellerOSamel1l, la seva l'alllOSa
co¡.[a!Joració. El t ext del sega ll és la versió catalana, establerta
p e,. Josep M . T otusal/s, d e la co nfer ència qu e va donar al col'l egi
d 'advocars d e Barcelona, el 25 d'abril de 1978, dintre d el cie/e o r·
g(1/1itza l p er la Comiss ió Vidal i Barraqll er.
T am bé se 'li S imposave n el s altres l10111 S: el P. Miqu el E stradé,
tarrago llí i II/ o ll/ se rrati a/llora, lII embre d e la Comiss ió Vidal i
Barraqll er; el P. J osep Masso t, aquest I11(l1lorqtli de M O/llSerrat,
tan bOll cOlleixedor (e 11lre moll es all res coses) de l a història re·
¡¡giosa cOl1tempo rània d e Catalfll1ya; el P. Hilari Ragu er, tamb é
de M O/lt se rrat, qf/e ha estud iat a mb erudici ó amarada de fil1o" i
p er spi càcia fUI l'elltral1lat de la gu erra civ il i les t emptatives per
a re stablir el c lllt e a la zo na r e pf/blical1a; M ossèn Ca simir Mart í,
barce /oH í es pecialis ta rle la his tòria social i r eligiosa d e la Cata·
IWlya cO llt emporàllia , l eclor al e11l i c r011i sta pLf1ltual d el s vol um s
de l'arx iu del cardena l Vidal, a m es ura qtl e vall apareixent ; i D .
F enwl1do Urbina, sace rdot originari d e Múrcia i r es idenl a Ma ·
drid, hOlll e d e vas ta c tlllL/ ra i d e pensam el11 protf/Ild , direc for d e
la r evis ta ge rtllWUI <t Pas toral Misiol1e ,.a »,

S'hi afege ixen dos altres papers. El Dr. Vi ce nç Nolla -sace rdot
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f{lrra go ní bell conegut, amic de «QuadenJ s» des del primer mom ent , que va ex perim elltar, a la presó, la soNicitud d el seu pastor, fitllat de «sacerdote de Vidal ,. Barraquer» durll1lf la pOSIguerra, un dels canonges creal S pel cardenal des del seu exi1ierlS evoca aquella situació única en què vall viure els criSlialls
tarra gonin s a cavall del 39, amb el Pastor a {ora i ta"mateix bell
prese nt. I el Dr. Joan Vi/adrich , secretari {¡delíssim , ens ha proporciol/at el seu report sobre l/ns dies aNu c;nmlls: del 21 al 30
de jllliol de 1936, da/a/ per ell a Tarragona , el 21 de desembre d e
1977, 58è anive rsari de l'entrada del Dr. Vidal i Barraquer co m a
Arqll ebis be. El publiquem íntegre, amb la introducció que hi ha
fet Mossèll Joaquim Cla vé, el qual ells ha propo rcionat, així mateix , el fllll et publicat pel S ec retariat tarragoní de la Comiss ió
Vidal" Barraquer, d'on extraiem la c rollologia.
TOlS han res pos t ge nerosam e fll a la llOs tra crida, cosa ql/e els
agraïn'l i qu e elis pent/el de co mprovar, amb alegria, el poder d e
co nvocatòria que continua tenint, avui, el card enal Vidal.
Tamb é ens vam adreçar per escrit -sell se cap carta de recomwzació, val a dir-h o-- a to ts els bisbes ac tuals de la TarraconU lse, als bis bes que, esse nI-ne originaris, pres ten el sell servei
a all res diòcesis d 'Es panya, al cardenal Vicent E. i Ta ra ll có n, presiden t de la COll{erènc ia e piscopal es panyola i al senado r basc D.
Manuel de I rujo, alltic ministre d e jus tícia de la 11 Re pública.
En af(lI1yar-se a enviar-nos la «quartilla » que els den/atIàvem sobre el sentit que hauria de fellir per a la Hos tra església el relo r"
d'aqu estes des pulles, ells han convertil aquest número en Ull Irom enatge explicit i s;g,1ificatiu a Francesc d'Assís Vidal i Ban-aquer, card enal-arquebisbe de Tarra gona, m etropolil à de Catalunya, primal de les Es panyes.
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Esperit conciliador, servidor de l'Església
Concorro, gus tós, a l reco rd d e l ca rdenal Vidal i Barraq ue r. La
seva obra omple vo lums. Aques tes rallles asp iren. ta n sols, a
ho norar la seva me mòria .
El va ig co nèixer perso na lme nt a Poble t. S'havie n e nll es tit les
o bres de rc ~ t a u ració. Entre Ics res tes qu e ca lia tras llada r-hi , hi
hav ia les del Prín ce p de Vi ana. Va prese ntar-me a l card enal do n
Manuel Carrasca i Formiguera. No e l vaig tornar a veure per so nalment. Les no s tres re lac io ns va n ser e pis to lars i pos te riors a la
guerra civ il , qua n el ca rde nal j a Cfa a ,'ex ili en qu è ha via d 'acabar
e ls se us d ics.
Vai g pretendre d e posar te rm e a aqu ell ex ili , invita nt-lo a t Ofna r a la seva diòcesi de Tarragona. Jo e ra, alesh ores, mini s tre de
Jus tícia . Aba ns de fer- li la invitació, hav ia ob tin gut l'asse ntime nt
del gove rn de la Repúbli ca, que p res idia ci doc to r Negrín. La
meva aspiració e ra de res taura r el cult e re li giós lliure a la zona
re publi ca na , i posar fi a la s itu ació c reada a mb la viol ència i e ls
c rim s qu e va n e mbrut~r e l marc de la Repúbli ca dura nt els prime rs mesos d e la lluita. Pe r a portar a terme aques ta tasca calia
compta r a mb una fi gura pròce r-, com la de l ca rd e nal Vidal i Barraquer. No em va ser donat d'aco nseguir aquell designi. El ca rdena l, q ue va co nsultar la invitac ió que jo li hav ia fet amb e l Sec ret~ ri d ' Es ta t de l Va ti cà , \'a decl in ar d'accep ta r-la, i va oferi r de
co ns tituir-sc preso ner, s i aques t a actitud se rvia pe r a a lliberar e ls
ca tò lics pe rseguit s per la seva Fe. Crec pode r assegurar que guanya ren la lliberta t to ts aque lls, e ls noms d e ls quals va facilitar-me
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com a perseguit s, llevat d 'u n que havia ca igut ant e riorm en t a la
seva mediac ió.
Vidal i Ba rraq ue r és l'a rqu e bi s be de Ta rrago na qu e e l 18 d 'abri l de 193 1 es va p resentar a sa luda r e l pres ident Macià. Amb
aques ta vis ita cercava d'ave nça r-se a poss ibles mes u res a nti clerica ls. Tal co m ell mate ix escriv ia a Pace ll i, «és preferi ble preve nir
q ue no pas protes tar o es me na r un ma l ja comès}).
Pe r a ap rec iar la tra nscendènc ia d'aque lla ac ti tud del nos t re
cardena l, co nvé recordar que q uan e l nunci Tedeschini esc r ivia,
e l 24 d'abr il , a tots e ls bi s bes pe r a notifi car· los, cie pan clel car·
dena I Sec reta ri d 'E s tat , «qu e és des is de la Sa nt a Se u q ue la
V. Excia. reco mani a ls sace rd o ts, a ls re ligiosos i als fid e ls de la
seva di òces i que res pec tin e ls pode r s cons tituï ts per a l ma nten ime nt de l'ord re i pe r a l bé comú », no va se r no més el ca rden a l
Segu ra qui va reacc io nar contra aque lles recoma nac io ns. El clocLOr
Gomà, a les hores bi sbe de Ta razo na, va llan ça r una pastoral que
re fl ectia la seva hos tilitat a la Re pública.
Mereixe n me nció s ingular dos moment s poc coneguts que haurien pogu t se r de gran transcend ència. E l 14 de se te mbre de 193 1,
es va n re unir a l domici li de clon Nice ta Al calà Zamora , j untam ent
amb aques t i a mb don Ferna nd o de los Ríos, el nunci Tedeschini
i e l cardenal Vidal i Ba r ra quer, pe r a ocupa r-se del recuneixe ment
de la pe rso nalitat jurídica de l'església, de l lliure exe rc ici de l
cul te , de l'ús de ls béns ecles iàs ti cs, de l conve ni , co nco rdat o «mo·
d us vive ndi » enl re Església i Es tat , de Ics congregacio ns re ligioses,
de la lli be rtat d'ense nyame nt , de l press u pos t de l cult e i cl e ro i de l
divo rc i. L'acord inici a l \'a ser so tmès, d'un a banda, a l cone ixe mc nt
ele la Confe rència d'Arqucb is bes , i, de l'a ltra , a l Consc ll cir.; Mini stres, qu e li va dona r ci vis t i plau. Els esdeve ni ments que es van
ti rar a sob ¡-e. dre tes, esquc r res, vio lències, e l cardena l Segura ...
van fe r na ur ragar aque ll s propòs it s. Una so rt s imila r va córre r
l'inte nt d c «moclus vive ndi n inic iat e l 22 de febrer dc 1934 pe ls
ca rde na ls Vj da l i lI unda in i q ue va se r desenro tll a t c i 18 de j uny
amb pa rti cipació d'Al ca la Za mora, Pit a i Romero, c i nu nc i Tedeschini i e l ma te ix Vida l i Barraque r , c i qu a l era l'au tor d c l'estu d i
bàs ic, q ue comp re nia llibertat re ligiosa, gara nt ies, je ra rqu ia, no·
mename nt s ec!es iàs lics, dema rcac io ns j uri sd iccional s, r ègim ci c
propi etat, ins titucions be nèfiques, ensenya men t, ceme nti ri s, compa nyia de Jes ús, tresor a rt ís ti c, Princ ipat d' Andorra i de nún cia de l
«modus vive ndi ».
El ca rdena l Vida l i Bar raque r va preparar la carta coHectiva
de l 20 de d esembre de 193 1 al servei de l' Església . El cardena l
Ga mà va redactar la ca rt a coHecliva de l'I de ju li ol de 1937 per
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iniciati \'a de l ge nera l Franco, al qual \'a servir el ~e u mi llor instru·
men t de propaganda: 36 c dici o n ~ en C<.\s td là, fr~\I1cè~, a nglès. nie·
many, hon g;lrès, ita li à, t xeco~ l o\'ac, portuguès. romanès, llatí, xinès
i rus. Aquesta da rrè ra no \'a sc r su bsc rit a pd ca rde nal Vidal i
Barraque r , c I bisb(: r\'l úg ica de Vi tòria, i e l ba ~; c Franc i ~co J a\'icr
I raslOrza i Loinaz, pre lat d 'Oriola.
Que Déu hagi bencït l'esperit de l ca rdenal Vida l i Barraquer
i que les seves despull es rero ~ in cn l'ho no r i la pau de b sc\'a
arxi di òcesi cie Tar ragona.

Pall/plolla, 31 de

/I/lIIT

de 1978.
Mal1uel de Irujo, Mil/is1re d e

lus /ícia d e la R epública

L'Església. la seva glòria I la seva creu
La glòria i la c rc u de l ca rdcna l Vida l i Ba rraqu er fou I ~ E sg l és i a.
Ell , que arr ibava a l ~acer doci i a l'episco pa t am b un a pro funda
ex pèri ènc ia humana i soc ia l, s intetitzava e l c ris tiani s me, el minis·
tc ri ep iscopa l i la d imensió huma na dc la vida, aco nseguint un
grau e levat d 'human is me c ri s ti à en la seva pe rsona i la seva ac tu a·
ció. L'c m pre mta de la seva c ultura i e l se u ta rannà med it errani ,
fel de comprensió, es perit de dià leg, capacitat de negociació i de
pacte, cren ass umit s pe r la co nsciència iHuminada de la seva responsabilita t e piscopal. En un s moment s difícils i desconcertan ts
dc la vid a civ il i política don ü proves d 'un gran sentit de discer·
niment , ager ma na t a mb una ene rgia amarada del bà lsa m de la
ma ns ue tud c ristiana . L' Esglés ia j e rà rqui ca confia en ell , l'escolta
amb respecte, utilitza e ls seus se rveis .. . , però també e l deixa i el fa
sofrir. J a sc sap. Qui més vinculat es tà a l'Església més pateix les
conseqüè nc ies de la seva human ita t.
Prorè ti ca me nt viu l'eclcs io logia fon ame ntal de l Va ti c3 11. Ell
és e n primer ll oc b is be de la seva església part icular de Tarrago na,
La fide lita t a la seva se u episco pa l marcarà decisions transcen·
de ntal s de la seva biog rafia. El sentit de me tropo lità d e Catalunya
no li deixà perdre de vis ta l'església de l princ ipa t. Fins i to t quan
po rta la responsab ili tat de tola l'esglés ia d'Es pa nya, qu e assum eix
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amb el se u ca rac terís ti c es pe rit dc res ponsab ili tat , Illa i no ob lida
Tarragona ni Ca talun ya. Lluny dc tot ca tas trofisme, no viu d 'es·
qucna a la rea li tat dura . Al es hores la seva preoc upaci ó és el Pob le
dc Déu i el se u clergat. No dubt a a sacrificar·sc e ll mateix a favor
de to ts dos.
Les intervenc io ns de l ca rdenal en e l nive ll c ivi l só n un refl ex
de l'es til episco pal propi. La denúnc ia profè tica, q uan ca l, sem pre
és precedida i seguida per la negociació, e l tracte pe rsonal o e pi s·
lo lar, la rece rca del pacte, e tc . Da rre ra i davant totes aques tes
accions hi ha to thora el bé del poble, de l 'Església, de la soc ietat.
E l carde na l Vida l i Barraqu e r no és un po lític , per més q ue es
veg i obliga t a en trar en e l món de la polít ica . Ell és home d ' Esglé·
sia , l'Església fo u la seva glò ria i la seva c re u . Aques t és e l mi ssa tge
de major ac tualitat de l'arqucbh.be de Tarragona, que mo ri n
l'exil i.
Al1tOlli BrivlI , bisb e d 'Astorga

E.tlmul a la fidelitat
Les persones fidels a Dé u són senya ls e n el ca mí dc la hi s tòria.
Durant la seva vi da , sovin t so rprè n la lí nia marcada. Després, e ns
adonem del seu e ncert, e n fe m l'elogi i àdhuc marxem pel solc que
han obe rt.
A la meva manera de veure, e l cardenal Vida l i Barraq uer és
una d 'aques tes persones fidels, un d'aquests senyals en e l ca mí
d e la nos tra hi stòria. El se u exemple ens ajuda a fer la nos t ra
pròpia rut a se nse desviar- nos del recte Can"d , el Crist.
Perq u è nosaltres he m de recó rre r el nos tre prop i tros de camí.
I no fóra ence rt at de vo ler fer aq uel ls mateixos passos q ue e l
cardenal va fer. La història no s 'ha pas aturat. Ha canviat la
socie la t i ¡'Església. Ens ca l fe r ca mí, avui. E l nos tre camí: prop i,
t'Ini c, ir repetib le .
L' Església ha de ser capdava nl era e n e l camí de la hi s lò ria .
o pas en el d o mini , s inó en e l se n /ei. L'Església de Catalunya
i de ls a lt res països d 'Es panya ha de continuar obrin I camí. Si
és fide l a Crist -el Ca mí- té to ta la força i la segure ta t de l
Mes tre, que l'obrí enmig de la d ebilita t i la insegurelat huma nes .
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Pe rò l'Església no és un fi e n e ll a mate ixa . Li ca l, do ncs, revisar
cons ta ntment la seva referència i la seva fid e litat a Crist, l'úni c
abso lut man ifestat a ls homes.
El m illor record del cardenal, c i millor homenat ge a la seva
memòria és e l nos tre esforç conti nua t pe r ser fidels a Jes uc ri s t ,
to t so rti n t a l'e ncon tre de ls ho mes d'avui. Ser sa l de la te ITa i
llum de l món. Se r ins tànc ia c rítica d l: la soc ie tat e n nom clt!
l'Evangeli -en l'an un c i i en la denúncia- des de l'es pai de ls
marginats i en el seu nom, per tal de fer possibl e una conv ivència
d'homes ge rmans qw.: pugu in dir: Pare nos tre!

RCl/I/OII Buxarrais, bisbe de Màlaga

Desplegament Integral de Catalunya
El fe t de centrar e l re torn de Ics desp ulles de l carde nal Vidal
Barraq ue r en un a convoca tò ria a la reconci liac ió i a la pau ha
es tat un encert. No hi ha res a a fegir. En to t cas, glossar-ho. I la
meva anotació és la següent :
El re torn de l ca rdenal s' in scriu l!n ci procés dc rec upe ra<.: ió de
la persona lit at ca ta la na . E ll s'ha uri a a leg ra t de veure aquest dia
i, pas tor de l'Esglés ia, ha uri a cont rib uït a enriqu ir- lo i consoli dar- lo
amb c i pensamen t de l'Esglés ia.
Bé podria ser, aqu cs t pensament, e l qu e trobe m e n la caria Pau
a la terra , quan e l pa pa Joa n XXIII , referint-se a ls grups è tnics
q ue han es tat repr imit s per ulla sè rie de viciss ituds his tò ri q ues,
d iu que «poden ser enduts no raramen t a accentuar la importància
de ls e le me nt s è tni cs q ue els caracte ritzen fin s a posar-los pe r damunt de ls va lo rs hum a ns.»
La fid t: litat a l poble ca talà no po t limitar-se a la re ivin dicació
dels drets a la llengua , a la c ultu ra, a unes institucions, q ue sov int
ha n queda t patrimoni de les classes m illor estable rt es soc ia lment , econòmica o política. L'esforç de pe rsona lització de Catalunya ha d'assumir e l des plegamc nt dc tot l'ho me i de to ts els
ho mes que ha n fe t cI 'aq ues t país el lloc de realit zac ió de la seva
persona lita t i que col'la boren des d'aquí en la cons tru cció de la socie tat.
I
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Crec que es tà en la lí nia conci li adora de l ca rdenal incorporar
la Fidelitat als va lo rs è tni cs a un treball d'humani sme més profund que té en J esucrist ci seu model acabat.
Jal/me Cllll1prodoll, bisbe de Gi rolla

Fidelitat a la nostra tradicl6 eclesial
La primera s ignificac ió dels trasllat de les restes del cardenal
Vida l i Barraquer a Tarragona és ev iden tmen t d'honorança merescuda, tributada per tot s des de se mpre, pe rò ara pa lesa en acte
públic. Això inclo u, al meu en tendre, quelcom més que un jud ici
sob re la seva actuació pastoral: és una manifes tació d 'es tima de la
nos tra tradició ecles ial amb ci co mpromís de ser-hi ridcls c.!n la
seva continuïtat en noves s ituacions.
Penso qu e l'obra pastoral del ca rdenal té molts aspectes que
avui ens in vi ten a rdl ex ió, decis ió i acció. I!s molt clara i d'actualitat la seva exemplaritat d'hollle d ' Esglés ia c.! 1l e ls diríci ls probl emes de fe-política i de fe-pau.
Però seria donar un a imat ge ben parcial del carde na l si ens
quedéss im aquí. La seva aportació a obres concretes, qu e tant ajudaren a confi gurar l'Esglés ia a casa nostra, és notabl e; em sembla
que podríem des tacar e l Foment cie Pie tat ca ta lana i la Federació
de Joves Crist ians.
El se u mag isteri past o ral va to ca r també temes que potser leo
nim ob lidats: els costums públics, la vida interior de l cristià, l'estimació del Sani Pare. Sobretot ll egint les seves pas torals, hom ,hi
troba una fe molt específicament c ris tiana, és a dir centrada en la
persona d ivina de Jesucris t i en la seva obra de redempció amb
tot es les seves dimensions: rel igiosa, míst ica , moral , social, eucarística i escato lògica. La fide litat a aquesta tota litat d 'objectiu
de la vida de fe, tot centrat en Jesucrist, ha d 'entrar en e l com·
.promís qu e prenem amb e l record de l'o bra pastoral del cardenal
Vidal i Barraquer.
Josep Capll1ally. bisbe auxiliar de 8arceJol1a
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Que Catalunya visqui en nosaltres
Amb motiu d el re torn de Ics d es pulles del cardenal Vidal i Barraquer, hem de créixer en l'es tima als nostres pobles, a les nostres comarques, a la nos tra Catalunya; perquè Déu ens estima, no
tan sol s p e rsonalment, s inó tam bé co m a comunitat ètn ica, amb
c.:Is sc u ~ \'a lor s religiosos, cultural s, humans ... H em dc preocuparllOS més per la pl ena realit zació de Ics per sones i d c les comunitat s.

Hi ha perso nes qu e viue n e n la ~c\'a ter ra , pe rò Ja prò pia terra ,
ell lOt L'I qu e ai,"(ò suposa , no viu pas en e lls. Els c ristian s hem de
p ro curar qu e la nos tra te rra tin gu i "ida e n nosa lt res.
No podem oblidar qu e, ara mo lt m és qu e en temp s de l ca rde1131, ]('1 c ultu ra es \' 3 ho mogeneït za nt. Ca da vega da es \"cucn menys
d ire rè ncies e ntre po ble i pob le. Un de ls sc n ·ci s qu e l ' E ~g l és ia pot
pres ta r a Catalunya és prucur;¡ r que les no:-, {rcs comun it a ts no
perdin la scva pe r sonalitat : cos tums, tradi ci ons , form ..:s d e di ve rtimcn t, fo rm es d c parlar. Catalun ya nu l:~ sols una tcna , s inó un
co n l i ngul.
l , alhora que unim Ics nos tres esglésies en l'es tima a a ll ò qu e
ens és propi, és d' im po n ün c ia vital pe r a c li cs fer-Ics c ré ixe r en
:-,cntimcn b i vo luntat d c maj o r uni ó amb l'Església unive rsa l i a mb
c i scu cap Pau V I; perquè en aqu es ts temps hi ha pe rill d'empob¡- ir aqll c ll ~ :-,cl1 tim c nt :-, i aq w..' lI a vo lull ta t.

Ricard M. Ca rl es, bisbe de To rt osa

Perdono de tot cor
El carde nal Francesc d'A . Vida l i Ba rraq uer, a rque bisbe dc
Tarrago na , en e l se u Tes ta me nt Espi rit ua l, esc rit i s ignat a Ro ma ,
e l 2 de ma rç dc 1939, exp ress à el ~eu des ig qu e, ~ i moda a l'ex ili,
Ics sc\·cs des pulles foss in t ras llad ades a Ta rragona i ~o t e rrad e s
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a la capell a de Sa nt Fruc tuós o a la del Santíssim Sagrament de
la ca ted ral , j untamen t a mb les que s'haguessin trobat de l seu mai
no obl idat b isbe a uxi li ar doctor Borràs.
L'acte del proper 15 de maig no ha de re presentar per a nos31tres ci simple compliment dc l'última voluntat del qui desitj à
mori r i ésser so terra t amb la mateixa humili tat i se nzillesa amb
què va viure. El tras llat de Ics seves desp ulles e ns ha de recordar
e l missatge que com a home d'Esglés ia, com a b isbe pac ificador
j corn a cris tià de bon cor ens va llega r. l vold ríem s ubratllar
a lgun aspecte d'aquest missatge amb Ics parau les que en el seu
Testament Es piritual e ll mateix escriví, mirant les coses de ca ra
a la mort o, més ben d it , dc ca ra a l cel: «Pe rdo no de Iol cor e ls
me us cnenücs, e ls qui ha n ma lparla t de mi , m' han ca lumn iat i
m' ha n injuriat. Els desitjo to ta mena de bé i de prosperitat.. .
Ex horto els meus benamat s sacerdots que es mant inguin al lu nya ts
ci c tota polí tica de partit , per tal que puguin encaminar mi llo r les
ànimes ca p al cel; que preguin i se sacrifiquin per e lles, sense
cercar ni ci propi interès ni les comodita ts persona ls; que tinguin
una gra n caritat e nve rs e ls seus germans e n el sacerd oci ... » Serà
bo que ara, arreu d'Espanya, medi tem aq uestes para ul es.

Josep M. Cases, bisbe de Sogorb .Cas /elló

Servidor de L'Església I del poble
Les des pulles del ca rdenal Vidal i Barraquer vénen a la Seu
Tarrago nina, a l'Església que peregri na a les terres cata lanes. Vénen des prés d'uns lla rgs a nys d'espera en la terra q ue l'acoll í en
vida, perquè no li fo u poss ible to rn a r a casa., ni mo rt ni e n vida,
quan la violè ncia que el féu fora. havia esta t vençuda per la força.
que no ente nia ca p a ltre lle nguatge que el propi del vencedor.
El seu re torn , l'hauríem d'ente ndre co m el triomf pací fi c de la
ca ritat sobre la violència: la que e l féu fora, i la que no ci de ixà
tornar. Com el ca mí - teixit d'amor- d'una veri tab le reconciliac ió.
E ll estimà Déu , objectiu ú ltim de tota la seva activ it a t ; es timà
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l'Església , que serví amb fid elit at, més enllà de Ics mires persona ls; estimà els homes que volia agermanats, pcr damunt de totes
Ics di ferènc ies separadores.
El se u se pul cre serà el record perenne - i CO:11 una prcsènciadel se u pas de fidel servid or de l'Església i de l sc u poble. Que
s igu i, també, l'ag lutinant de ge rmanor e ntre tots nosa lt res, i l'estímu l d'un treball generós i desinl c re~sat pt.:r l'Esglés ia que pereg rina a casa nos tra.
Ramoll Dall/l/al, bisbe auxiliar de BarcelOlw

Continuar la seva Unia pastoral
No vaig pas conèixer el cardenal. Només he pogut conelxer el
ressò d c la scva pe rso nalitat i de la seva ob ra pel que hc llegit
~obre e ll i per les conve rsacions que he tin gut , durant e ls meus
vu it anys a Tarrago na , a mb preveres i seglars que el tra ctaren i
conv isq ueren amb el l.
Dcs dels meus anys de se minari que havia sentit parlar d'e ll.
I aquella figura , ferm a i ascè ti ca, que s'havia anat forj an t i idealitzant en el meu pensament, quedava ara ú ltimament pl as mada
en una ri ca ga mma de tonalitat s i de pos tures verament eclesials
i patriòtiques .
Crec que la se \·a presència vital a Catalunya hi ha estat sempre, e ncara que ell fos a ,'ex ili. El ten íem aquí, cncara que fos

lluny.
El retorn de les sc \·cs despulles a la ca tedral primada de Ta rragona, e n compliment del que ell mateix de ixà escrit, crec que
ha de s ig nifi ca r per a l'Esglés ia de Catalunya una continuació de
la seva línia pastoral i eclesial, naturalment amb Ics mutacions
i els canvis que suposen el pas dels anys i els temps nous que es tem
vivint.
Que Déu ens hi ajudi.
A17t olli Deig, bisbe de Mellorca
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Trebol/or per una església nostra
AI meu parer, ci rClOrn dc Ics despulles del card e nal Vidal i
Barraquer h::wria de tt:nir aqll\.:~ t quàdruple se ntit per a la nos tra
Esgl és ia:

R e paració d 'w I greuge. El card enal va ha ve r th.: fu gi r a J'cx j¡j
com Ull malfac tor, com un c riminal. Els darrers anys d e la !oiC\';)
"icl:! \'a se r mal comprès, difamat , ca lumniat, Il1 c n y~ preat . fins i
lo t oel iat. Les port es del retorn li fo re n barrades . El tra!:tll at d c
les sevc!:t des pulles ci c Suï!'isa a Tn rragon<l hauria dc ser la reparació humil i s ince ra d'aques ts greu ges.
Paga m el1t d'LlIt dellle. L 'Esgh':sia i cI poble dc Catalunya tenell

un d c un.! d 'agraïm t.! llt amb l'I ca rd ena l per to t c i qu e féu e n favor
dc l'u na i d e l'altre. AI mateix temps, e l seu desig testamentari d e
se r e nte rrat a la seu tarragonina encara no ha estat complert. El
retorn cic Ics seves despu lles i e ls homenat ges que, aproritant
aqu esta a vinentesa , sc li es tan tributant de mane res moll d iverses
en diferents punts dc Catalunya, haurie n d'eixu gar o a lmenys reba ixar aquest deute.
Ges l de /'ecollcilillCi6. El ca rd enal va treba llar amb delit per
a co nsegui r la pau ent re el s dos bàndo ls bel-li gerants dc la guerra
c i\'il es pa nyola. Va re l' molts passos pe r alleujar els so rri ments
derivats dc la persecuc ió re ligiosa i de la co nfro ntació bèHica que
va deixar xo pa de sang la nos tra terra. Va sorrir la incompre nsió
i la mah o lc nça del s \en çut s i de ls \'encedors. El retorn dc Ics
seves despulles hauria dc se r pel" a tots un a invitac ió \'igo rosa
a la concòrdia, a la pau , a la unita t, al d ià leg, a la co mprensió ...
Estil1/ul per fi la llOst ra Esglés ia . L'exemp le del cardenal en
tota la trajectòria de la se\'a vida eclesial hauria d'impulsar-nos,
a tots els batejats, a treballar responsab lement pe r una Església
«nostra » més fide l a Ics exigències de l'Evangeli , més permeable
a ls ensenyaments del papa i cie l'ep isco pat, més atent a rom entar
e ls aspectes pos itius dc la seva catalanitat.

Josep M. Guix, bisbe auxiliar de Barcelona
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Exemple de fidelitat, esperit ren ovador,
home de pau
S ' ha fet reali tat Ull des ig unànim e dcb bisbes i del poble cr i sti~\
dc lOt Catalunya: c i ¡l'as ilat a la ~Cll de Tarragona cic Ics dc::,pullc::,
de l q ui e n fOli c I se u gran arqueb isbe, ci ca rd e na l Viòal i Barraquer.

La seva gran personalitat sc'rn prese nta , e n aquests moments Ul!
la nostra hi s tò ria, co m Ull cXl'mplc dc fidelitat :\ l' Església. cum
Ull es pe rit rcno\'aclor i com un hOl11e dc pau. En aquestes cur tes
¡x\raul es , és impo!:lsiblc fcr·nc u lla descr ipc ió ex ha us li \'a.
E l ca rd enal Vidal i Barraq ue r fOli ficlclíssim - m'atreviria a
dir heroical11el/l- a l'Església i a l Papa. Es tracla d'una fidelitat
profunda , que no jugà Ill::ti amb int e ressos partidistes; una fidelitat que tin gué en co mpt e Iol ci conjunt ci c l 'Esgl é:, ia: la ~c \ ' a diò·
ces i, l'església a Catalunya, a E span~' a, arre u . Du rant el scu exil i
forçat en temps de la gue rra c ivil conl i nll~l preocupant-sc de la fe
d els s..:: us diocesan s; diJ,logà, lm;} i a l tra \..::gada, amb c ls se us ge rmans d e l'e pisco pat i a mb c I m ateix Sant Parc, qu e tan fervorosament venera\'a. No es féu bdligeran l, perquè sabia que l'Esglés ia
sempre ha de se r po rt ado ra dc pau. Les següents paraules, dirig ides a Pius X [l , amb mo tiu de les noces d 'argent ep iscopals, poc
temps abans de morir, ens ho demos tren: « He de co nfessar-vos,
Santíss im Parc, que ha eslat per a mi un clia dc tr isLOs i agradosos
records. Tristos, pe rqu è he ~en t i l Iota l'amargor i l'afronl que
suposa \'eurc'm injustament sepa rat dc la meva pIc ta, que tant
esti mo, i pe r la qual no he l'slah'ial sac rificis .. Ag radoso ... , pd
reco rd de ls inno mbrables benefic is que m'ha dispensa t Déu Nostre enyor, ab q ua ls m'he afanyat a correspond re, co nsagrant-me
tota lment al se n 'e i dc l'Esg lésia i al bé i fo rm ació de ls meus
sacerdot s i fidels ,,»
El cardenal [ou ca pclmant er de moltes iniciat i\'es i realitats
apostò liques a casa nostra . sem pre ~ncora ti ant- I es i presidint-Ics.
La seva figura fou se nyera d'una a ut èntica renaixe nç:l eclesial catalana . A cada mome nt es t igué aten t a ls diversos moviments re no\'adors, principalm cnt als dc m és repercuss ió en el poble. Vull
recordar el pròleg de la primera ed ició popular de ls Evangelis
(1924). «Aquest llibre -cscrivia- hauria d 'ésse r c I prim~r ell
lots els pres tatges de Ics llib re ri es familiar s i en la tau la o rec linat o ri de tala persona pi adosa; llib re diví que ha uri a de portar
tothom a la butxaca com cI primer element dc \'ida espi ritu a l ... »
Animà decis ivamcn t c i mo viment litúrgic. No es réu es t ranya

109

Ic ~ iniciatives sorgides i sortí a l pa s de fal ses renúncies o reticències. «La primera part de la Mi ssa - deia l'an y 1915, en ci Congrés
Litúrgi c dc Mont serrat - fou una ca tcquesi fundada en 13 Pa raula
de Déu ... que c i pob le , llavors, entenia ... ; :J ra, ens c ntri ~ lc ix de
veure que el ministre de Déu prega comple tament sol, sentint un
gran buit a l seu e ntorn, en cara que l'església estigui pl ena dc
ge nt. .. » La seva vi sió lúcida de futur i el seu des ig de renova ció
l'impulsare n a expressar-sc a ixí : «L'Esglési3 s' ha d 'adaplar. Si Dé u
no envia un Sant Pare que con voqui un Cunc ili re novador de
l'Església, anem per mal camL .. » Provident i e nlusÏ::ts t3, an1b la
convicció que ca l mirar endavant, féu tOl e l possible perquè la
Federació de Joves Cris tians de Cata lunya s'este ngués per totes
les te rres catalanes i mantingué un viu interès pel s Minyo ns de
Muntanya.
Com a bon pastor, tingué cura especia lm ent dels més pobn.:s
i d'aquelles pe rsones que eren indiferents a l' Església. «L'actuació
dels bis bes i de la clerecia - in formava a la Santa cu, el juny
dc 1939- ha estat, e n gene ral, massa políti ca ... Això fa difíci l que
~ 'a cost in a l'Esglés ia les pe rsones indiferent s i apartades de la
religió, perquè a través dels bis bes i de la cl erecia la judique n
identificada amb e l partit dominant. i a mb la classe rica. » El
cardenal volia fer-se so lidari amb e ls més necessi tat s; a ixí quan
se li oferí durant l'exili una ajuda econòmica , res pongué: «De ixeume pob re, ara que puc.»
Fou el cardenal Vidal i Barraq u er, principalment, un home de
pau . Aquesta e ra la clau de l seu itinerari. Sen se e lla difícilme nt
hauria mantingu t el protagoni s me en la pac ificació de ls es pe rits.
Fou un home de pregà ria , que dialogà amb Déu sobre Ics realitats
dds homes, que es timà. El seu le ma epi scopal fou: «Es time uvos e ls uns a ls altres.» To t un símbol - que encara ho és- dc la
pau i concòrdia a casa nos tra! Ai xí anco ral en la Parau la de Dé u
i e n l'Euca ris ti a, pacificat i pac ificador alhora, visqué, con templatiu , e ls darrers d ics de la !)cva vicb, esperant la crid3 del
Pare, en la sereno r de la Ca rtoi xa de la Valsainte, sempre admirat
pels monjos.
He us aquí un s trels so bresortint s dc la pe rsonalit a t del ca rdenal Vidal i Barraq uer. Ell e ns e nse nya a es timar l'Església sem pre,
Io l .·c novant-Ia per fe r·la si gne au tè ntic de Jesuc ris t e n el món . Cal
que siguem, doncs, homes de fe, prego nant que sabem viure-la
joio amen t ; sempre amb una esperança i una pau que té la seva
fo nt en Cris t.

N arcis Jtlb(l1ly,
cardenal·arquebisbe de Barce lO1Ul
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Un fet de dlmensl6 eclesial
La perso na li tat de l cardena l Vidal i Bar raquer es clefinci,'I; rccalca nt que sobreto t era Ull home d 'Església. I entenc qu e d'una
Església en la línia marcada pel nos tre Concili Vaticà 11. Per això
ci retorn tic Ics seves despulles, s i per a al guns pOL s ignifi car simp lemen t la tornada d 'ull gran perso nat ge exil iat, pe r a ls qui constituïm l'Esg lésia que peregri na a Catalunya ultrapassa dc bon tros
aquest aspecte per con \' C rlir·~c en un re l de dimensió predominantment eclesial.
Rebrem Ics des pulles d'un ecles iàstic, és a dir: d'un home entregat de lOt cor i plenamen t al se rve i dc l' Església dc Jesuc ris l. ts
e l retorn d'un bisbe que, com ens diu c i Conci li , represe nta l'Es
nll!sia e n ci vincle dc ¡'amor, dc la pau i dc la unitat.
El ca rd ena l Vidal i Barraquer era un home que es ti mava.
Estimava sincerament e l poble, que no vol ia q ue vessés gens de
sa ng per cu lpa seva. 1 es ti mava sobre tu t e ls sacerdo ts, com
era el se u deure. Bu scava ajuda des de l'es t ran ge r per als q u i
s' hav ien quedat en llocs de persec ució. S'oferí com a ostatgc per
a l'a lli bera men t, sub retot, de ls sace rdo ts, re ligiosos i semi nar is tes.
La dis posició a donar la pròpia vida, O a lmenys la lli berta t, és la
major pro\'a d 'amo r .
Va procurar se r !>empre purtador de pau. Ho fou en momen ts
be n di fíci ls. No impor tava ci règ im q ue hi hagués a l país, La b usca va pe l camí de la reconcil iació, que és la co nseq üència lògica
dc l'amor. Quan s'es tima s'a prèn a prescindir de drets per re t robar-se en la unitat i en la pau . Li escau ben bé c i tit o l d e «Cardenal
de la p3U » ,
E l preocu pava la manca d'uni lat en tre e ls c ri s ti ans, originada
per les normals diferèn c ies ideo lògiques, i sobretot per l'enfron tament de la guerra. Pot se mb la r que la seva negativa a signa r la
carta co Hcctiva de l'Episco pat és una min usva lo ració de l tes timoniat ge d 'u nita t que volia dona r l'Esglés ia. Pe rò bé veiem que és
101 el con trari. Pe rquè temia que aque lla carta pogués sepa rar
1116s, o distanciar dc l'Esglés ia g ran numbre de c ristian s, per això
no va \'o le r s ignar-la.
Podem esperar que e l retorn de les desp ull es del ca rdena l Vidal
i Barraqucr, i c ls actes que amb aques t mot iu s 'organ itzaran, e ns
ajudin de veritat a donar, cadascú a l nos t re nivel l, una expressió
de l nostre des ig viu qu e l 'E~ gl ésia a Catalunya es mani fes ti sempre
am b e ls vincles de l'amo r , la un it a t i la pa u amb to thom.

Ra1ltoll Ma lla, bisbe de Lleida
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Situar-nos correctament enfront de la política
Amb ell ret or na un exiliat per culpa d'una turbul è nc ia políti ca.
Ca l recordar que, malgrat pagar-ne Ics co nseqüències, el ca rd ena l
Vidal no havia fet política. Era un home inde pendent. Profundament home d'Esgl és ia. Amb lot , les seves ac titud s apolí ti ques,

paradoxalme nt , va n tcnir co nseqü ènc ies polítiques. Pe rò a mb cI
temps la seva fi gura resso rgeix amb puresa.
Torne m a te nir una oportunit at hi s tòrica dc s ituar-nos correcta ment ~ nfront d e la polít ica.
L també dc re fe rmar, a ni ve ll del Principal, la co Haboració

d'Esg lés ia, com e ll va fer am b to les Ics ini ciatives boncs. Fer pin ya
d' u nitat i co Haboraci6.
JOllll Marlí, bisbe d'Urgell

La caritat és la més gran
Dc sen tit s de l re torn de les despu ll es dc l ca rdena l Vidal i Barra que r , per a l' Església a Ca talun ya en co Hcctiu , i per a cada
c ris tià en particu lar, sem bla que n 'hi ha un a colla . Han es ta t prou
asse nya lats . Cadascú fa destacar el que cre u millo r. La font, però,
d'on tots p rove nen és la caritat pas toral. i hi ha un gra n b isbe,
és q ue hi ha una gran cari tat.
D'aquesta cari tat n'era ben conscient i en vivia de debò, des de
bon co mençament. Tinc al davant la prime ra ex hortació pastoral
adreçada als fidels de la diòcesi de So lso na, de 29 de juny de 19 14,
essen t-ne llavors adm inistrador apostòlic. «Germans i fills molt
es ti mats --e ls diu-: Diligite alten/lrtim. Est imeu-vos els uns als
a lt res. Si gu in aql1este~ parau les l'express ió de la cordial salu tació
que ad recem a tothom amb l'a fecte més pur i san t, i Ics portem
impreses en ci nostre cor perquè, co m missat ge res dc pau i dc
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caritat, inspirin sempre els vostres actes en l'a mor al proïmc, fru it
immediat de l'amor a Déu .»
Ell, tanmateix, c ra e l prime r a in spirar e ls ac tes e n la ca ritat
pas to ral. D'ací, e l seg uit de to ta la riquesa d'a ctes i ac tituds que,
e nçà i en llà, ara hom glossa i ad mira. Per a ixò, s i, ara que les
seves restes morta ls retorn en , hem de copsa r·ne un sen tit i un a
comanda, diria que e l ronamenta l és aq uest: qu e e ls qui són pas·
tors i els qui no ho só n, també com e l cardena l «portin impreses
en e l cor» Ics paraules de l Mes tre d iví: «Estimeu·vos e ls lIns a ls
al tres tal com jo us he est im a t.» La pau, en persones i en grups,
ve qua n s'estima.
Pe l que fa a ls pas tors -p re ve res i bi sbes-, és ben bé només
per la caritat pas tora l i l'ajut diví qu e poden collportar amb sere·
nor i pa u la c reu fe ixuga de l mini s te ri.
«Que sempre lo governar és gravós ... », li esc rivia , e n una cart a
de fe licitació, el bisbe TOI-ras i Bages, quan Vidal i Barraquer era
nomenat vicari ca pitular de la Seu tarragonina. Pro u que tols dos
ho sa bie n. I, qui més qui menys, tot s n 'hem tas tat qu e lco m . Tam·
bé, però, lot ho alleuja la ca rita t pas toral.
Per això penso que e l missa tge que ens duu ara e l ca rdena l és
el ma teix de la prime ra ex hortació de l fl a mant administrador a pos·
tòli c a ls fid els de l'Església de So lso na, qu e suara he m es mentat.
Les cendre d'aque ll pastor ins igne de l'Església a Catalunya reca pitul en els records de tots e ls a lt res missatges seus. No ca l pas
treure'n ni afeg ir· n'hi cap més.

Ramon Ma snou, bisbe de Vic

La consciència de l'Església catalana
No crec que ci retorn de les des pulles del ca rde nal hag i d'ésse r
un homenatge a la seva pe rso na . o el necessita. Ni c rec qu e e l
nos tre país necess iti avui tri o mfa li s mes. Les des pull es só n ca ta·
lanes i to rn e n a casa. Ací Ics ha uríem de rebre com qui torna a
tenir a la vo ra a lgú mo lt es tima t i s ignifica tiu .
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o cal cerca r altre s igni ri ca t dis tint que cI qu e té aq ues t retorn .
Allà, a la ca rtoixa de la Valsa intc, de Suïssa, sobre la tomba hi
havia escrit: «He estimat la justícia i he avorrit la iniquita t, pe r
a ixò m o ro a l'ex il i. » Els ex iliats pe r ca usa de la jus tícia evangèlic a
pode n morir llun y, però queden entre e ls se us , pesen i avive n com
una co nsciè ncia. Vi ve nt i à dhu c mo rt, c I ca rd ena l fou la consciè ncia de l' Esg lésia catalana, la més so morta i ca llada, rcru la més
viva.
Fo u aqu e ll veritab le c re ie nt, aqu e ll home d'Es glésia qu e a l'ho r:\
de la gue rra ni va es tar amb els vencedors ni amb e ls venç ut s.
Volia es ta r i va estar a m b els morts i am b e ls pobres.
E n uns temps tan polititzats co m els nos tres, e l cardena l mai
no va fer polít ica parti d ista . Tot senzill ament \'a c rcurt.'! e n la
poss ibilit a t c ris ti ana d'una Església de ls qui mai no ve nce n. Perqu è parla r de vencedor \'01 dir parla r de vençut s, vo l dir Ull poder
q ue n 'escla fa un a lt re . l l'Esglés ia no pot ser un poder d'a qu es t
mó n. Els poders qu e ha rebut de l Se nyor ha ll (l'¡¿sscr ~ e mp t-c
ofrena i servei.
Si el ca rdena l hagués vo lgut triomfar a mb els tri o mfadors no
hauria mo rt a l'ex ili . 1 és clar qu e, s i hagllt.:s vo lgut triomfar am b
e ls ve nçut s, no ha u ria mort ob lidat , e n a qu e lla so litud de les àni·
mes de Dé u, amb quatre amics qu e li can taren la missa dc difunt s.
Ell, home e van gèl icament inde pendent , qu e no vo l d ir neu tra l, no
va vo lc r tri o mfar de ca p manera en aquest mó n .
Pe r això a ra re torna com Ull s ímbo l del que D':u dcmnlln a
l'Esg lés ia catala na en aq ues ts momc nt s.
La hi s tò ria no es re pe teix, però to rn a .
Avui dia, l' Església, nosa ltres, ha de pe rdrc Ics ga nes dc guanyar, pe r Ia i qu e guan yi el Cris t : «Cal qu e Ell cre ixi i que j o
minv i. (Jo 3,30).
El nos tre carde nal retorna senz ill a ment ni vencedor ni ve nçut
en s demana a ca u d 'o re lla m és humilitat i m és fid elit at al Crist
a Ics lí nies mestres de l nos tre país.
Miqu el M oncadas, bisbe de Solso na
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Una veritable reparació

La figura del cardenal Vidal i Barraquer ha c!) lat tra c lada,
gai rebI.! sempre, amb a passionamen t. No cra fàc il entendre la seva
postura en moments en qUl: la política i la re ligió c!)ta\'cll radi calitzades. Pe r això es \'a con\'ert ir en .\ ;~lIe de con tradicció. Era lògic
que UllS i a lt re!), en la !)cva ddcl1!)J. o en els !)CU!) atacs, es d e ixess in
gu iar per Ics rao ns d el cor o dc la co n\'en iència, m és qu e 110 pas
per raons d'estricta j U!)lÍc ia, la qual exige ix un a se renor qu e no
cra propícia e n aquelles circu ms tànc ies ni e n anys pos teriors.
També és lògic que , com tots eh-. homes, el ca rd ena l tingués
limitacions i cnade!). Però és indu b tab le qu e, çn els temps difíci ls
dc la República i dc la gue rra c ivil, la seva \'Cll i la seva poslUra
fort;! 11 Ics que mantingucren, no únicamen t un3 lín ia dc sc re ni t3 t,
sinó un scntit plenament c\'angè lic, que haurien pog ut fe r un
bé ille~ t imable a l' E~g l é!:l i a a E!:Ipanya !:li haguéssin c~t;H pre ~os en
consideració.
Sc l'ha titllat dc políti c, ci carde nal. r ci més estrany és que lc
n'acusess in aque lls que es taven proclamant una actitud més fortament po lítica, per bé qu e en una tend ència dist in ta, ni que vo lgués
amagar-sc SOla la ca pa de la re lig ió.
Jo puc afirmar que Ja pO!:l tura dd cardena l Vidal i Barraquer
en aquel les circumstàncies m 'ha ~c n' it no pa s poc per e nce rta r
amb la postu ra que com a bbbc i com a president de la Conferènc ia c pisco p41l hav ia de mantcnir els mome nt s en què tenia una
màxima res po nsa bi litat.
Crec, ~ inccrament, que e l seu missatgc és plenamen t ac tua l.
r tin c per cosa sc:g ura que e ls bisbes de l'Església a E s pan ya i .
molt especialmen t, els bisbc~ de Cata lun ya pode n in spira r-sc e n
la seva conduc ta per a o ri entar la seva tasca en els moments
actuals.
Considero una veri table reparació e l (( retorn a la pàtria )) de Ics
seves restes mortals.
Vulgui Déu qu e lO ts sapiguem guiar-nos per aquell espe rit
ecles ia l, plenament sacerdotal, per què \ ' 3 sa be r guiar-se e l ca rdenal Vida l i Barraquer en moments difí ci ls i atza rosos.
Vice l11 e E . i Taral1 cól1, cardel'ltll·

arqllebisbe de Madrid-Alcalà
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Jornada del Centre d'Estudis Pastorals
a Montserrat
El djlluns dia 24 d 'abril , el Centre d ' Es tudis Pas torals havia convocat una Jo rnada a Montserrat,
com a inici de les comm emora·
cions del desè aniversa ri de la

seva fundació. Feia precisa ment
deu a nys --era e l 24 d'abril de
1968- que s'havia reunit per primera vegada la «Comi ssió ges tora. interdi ocesana , que va ser

l'e ncarregada de preparar-lo.
Van respo ndre a la crida unes
tres-ce ntes

ci nquanta

persones

-professors. alumnes i amics-,
procede nts de tots els bis bats de l
Princ ipat, de Mallorca i de Menorca . També hi eren els arque-

bisbes de Tarragona i de Barcelona, e ls bi sbes de Girona , Ll eida ,
Me norca , Solsona i el bi sbe auxili ar de Barcelona R amon Dau-

mal.
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El s assis te nts van pa rticipa r
e n la mi ssa conve ntual -que va
presidir el Dr. Narcís Jubany i
en la qua l va predicar l'homi li a

e l Dr. Josep Po nt i Gol- i, eguida ment. e n una taula rodo na so-b re «El present i el futur de la
pas tora l a Ca ta lunya», amb el
bi sbe de Girona, Jaume Ca mpro-

do n, e l P. Aba t de Montse rra t ,
Cassià M . Just , Casimir M artí ,

Maria Ma rtine ll , Ma nue l Pal i
Ramo n Prat i Po ns . Abans, mossèn Joan Batlles, directo r del
Centre , va pro nunciar les paraules que transcrivim a continuac ió.
Benvinguts !

En nom del Ce ntre d 'Es tudis
Pas torals em plau do nar-vos la

benvinguda a ls qui heu vingut en
aquesta Jornada, laics, re ligioses ,
religiosos i capellans - i no ca l
d ir e ls bisbes- , provinents de
totes les diòces is de Catalun ya,
i àdhu c de Ma llorca i dc Meno rca, per a commemorar e l desè
a niversari del naixement del Centre.

Ara fa deu anys
Deu a nys en rera, e l Centre es
trobava en gestació, encara, amb
vis ta a obrir les seves portes el
mes d'oc tubre. Hi confluïen to ta
un a pila de persones interessades i iHusionades -en aquell
postconcili que ja es preveia complex i à dhu c po lèmi c- a enfortir la reflex ió pastoral a nive ll
dels bisbats de Cata lun ya, cons ide rats com un a unitat.
Entre les dive rses opcions que
se'ns presentaven, el Centre es
va decantar per aq uestes:
a ) s ituar -se en un nivell tècnic
i estudiós, com correspon a un
Cen tre d'es tudis, no pas exec utiu ni directiu;
b) tenir en compte la docència -a l se rvei de la posada a l
dia (el ta n necessari [aggiornamento] »)- però no desc uidar la
recerca;
el ser lloc de conf luència de la
reflexió i la praxi, d'estudiosos i
pas tors -és a dir, de ls agen ts de
la pastoral, ca pellans, la ics, religiosos i religioses- de tots els
bi sbats de la Tarraconense, e ntesos com a unitat pas toral, i

ober ts als bisbats germans del
País vale ncià i sobretot de les
Illes.
D'aq ues ta manera el Centre volia convert ir-se en una xarxa dc
re lac io ns que afavorís la renovació pas tora l de l' Església cata lana .
Pe r això era ja inte rdi ocesana
aq ue lla primera ((comi ssió ges tora » que l'havia preparat i, en
néixer, el Centre era regit en darrera ins tància per un «Consell
de Direcció» on eren presents
un de legat de cada bisbat, i a la
presidè ncia del qual hi hav ia un
bis be, delegat a l seu torn per la
Conferència episcopal tarraconen se. Pe rm e teu que record i e l
Dr. Ramon To rre lla, el primer
bisbe delegat (q ue era Presiden t
de la naixent Faculta t de Teologia de Ba rcelo na), i que ci ti e l
Or. Josep Pont i Go l que, des de
la marxa del bisbe Torrella, ha
estat ininterrompudament, amb
l'interès i la bonhomia que el carac teritzen, president del nostre
Consell de Direcció.
Aq uesta estruc tura quedava
consagrada a mb e ls estatuts aprovats el mes de maig de 1975 pel
Sr. Arquebisbe de Barcelo na, Dr.
arcís Ju bany, i en virtut d'ells
s 'integraven a l Consell de Direcció del Centre un religiós i una
religiosa de legats per la CONFER
catalana, mascu lina i femen ina.
A aquesta vocació inte rd iocesana, ca ta la na, inicia l, e l Centre hi
ha estat sempre fidel.
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tua ls d 'Església »: a partir del
curs 75-76;
L'octubre de 1968 començava
- Curs per a capell ans proceel . Cw·s d'Es tudjs Pa s to ra ls . , dents de bis bat s de parla no caque es va converti r de segui da talana : curs 74-75;
en cI . Curs bàs ic» . Era obcn a
- Setmanes d'estud i, Sessio ns
tul hom - lai cs, reli g ioses. re ligio* vespe rtines i Conferè ncies.
sos i capeIJans- , però s'orientaLes xifres de Sec retaria diuen
va , sobre tot , al s capellans que que, fin s al dia d 'avu i han fe t el
portaven ja u_ns anys de minis te- Curs Bàs ic 338 a lu mnes (proce·
ri i vol ia ajudar-los a fer el «can- dent s cie tots els bis bats de la
vi de mentalitat» necessari per a Tarraconense, de Cas te lló, Mala posada al dia. En es tudia r e ls llorca , Meno rca i València ), i que
horari s, vam tenir molt presenl e l total d 'alu m nes matriculat s
cI serve i que e l Centre havia de ( repe tit s força d 'ell s, natura lpres tar a ls capellans de fora de ment ) en e l conj unt d 'activita ts
Barcelona. Aque ll primer a ny van doce nt s de l Ce ntre ult rapassa eb
3.500. I que hi ha n inte rvin gut
fer ci curs 49 alumnes.
l així hem anat avençant fin s més de I00 pro fessors (se nse s uavu i. No és ara l'hora de presen- mar-hi Ics re pe ti cion s, aq ues t
tar ulla me mòria ni un balanç. cop ).
Els farem , si a Déu plau, i li S
Però, a més a més dels cursos,
els enviarem més endavan l. Pe r- cI Ce ntre ha posat en funci oname teu-me, no m és, una simple ment :
- e l servei de Documentac ió;
enumeració:
- Curs bà sic de Pas tora l (a
- la Biblioteca;
- e ls Departament s o Se minapart ir de l c urs 75-76, en connc·
,'(i ó amb la Facultat de Teologia, ri s pe rm a nents (de Catequesi, de
Pas tora l de Joventut, cie Pas toral
Secc ió SL Pa c ià) ;
- Segon e u r s, d'aprofundi- rura l, dc Pas toral urbana , de Fe
ment o Se rve is de forma ció pe r- i marxi sme i el Serve i d'Es tud is
ma nent : del curs 70-7 1 al curs Pas to ra ls , que a partir d'aques t
curs s'ha integra t al Centre d ' Es73-74 ;
- Curs d 'inici ació (pe r a ca- tudis Francesc Eiximenis a mb e l
pe llan s joves, diaques i seminaris- nom dc «Se minari d'E s tudi s Pastes que ja han acabat els es tudi s to ral s . ).
ecles iàs tics): cursos 73-74 i 74·75 ;
El Centre ha estat, també, lloc
- Cu rsos d 'iniciació bíbli ca, de trobada i a ixopluc d'ac ti vitats
en connex ió a mb l'Associac ió B í- d iverses. Ci tem e l cas de la rebli ca de Catalunya: a partir del vi s ta «Quaderns de Pa stora¡' .
curs 74-75;
Fruit d'una iniciativa int erd ioce- Cursos de . QÜestions ac- sana anterior al na ixement del

la vida del centre
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Cent re. «Quade rns» hi ha es tat
lli gada es t re tame nt des de l primer número (j un y de 1969). Pe rò
a pa nir d 'aques t cu rs, «Qu ade rn s» ha es ta t ass umida pe l Cc.
tre d 'Estudis Pas tora ls.
Amb vista al futur
El Centre continua rà, com ri m,
ara, a l seu nive ll tècnic i es tudi ós, com li correspo n :
a) Continuarà aj ud an t a la pasada a l d ia amb e ls seus cursos,
conve nientme nt rev isats i renovat s. Aques ta ha estat la tò ni ca
des d 'aqu e ll prime r «C urs d'Estudi s Pas toral s» : ma i no s' ha
procedit a cap repe ti ció mecànica; sempre han es tat repensa ts
e ls d ive rso s blocs .
b) Haurà de continuar i d'empè nyer, sobre to t, la dimens ió de
r ecerca, promovent g rups d'es tudi i de reflex ió sobre d ive r sos
sec to rs de la Pasto ral.
El moment actua l de l'Esglés ia
és con rús i difíci l. Sovint ens
que ixe m , amb raó, dc di spe rs ió
d'esro rços, d'improvi sac ió, o de
ca lc de models d 'a ltres esglés ies.
El Cent re vo ldria [er-hi la seva
a portació, a favorint l'es tudi i la
re fl ex ió seriosa sobre qües ti ons
i secto r s concre ts i a par tir de
la nos tra rea litat de cada dia i
d 'aque lls que hi treba llen.
':'s un a linia difícil , que demana dedi cació de pe rso nes i que
costa din e r s. Però no és aq ues t
el moment cie parlar d 'economia .
e) Tanma teix, pe r lai que e l

Cen tre aco nseg ue ixi e l se u pl~
ren dime nt al servei de l'EsgléS ia
cata la na , cal una connexió viva
entre totes les ins tituc ions de la
nos tra església , cosa que demana un a vis ió de conjunt i la convenient dis tin ció i h ar mo nia entre ò rga ns i nivells, per tal d'ev ita r tant les inte rfe rències com
el s descone ixe ments.
tS a ixí com ca ldria anar lliga nt, a mb vi s ta a l futur, to t un
e ntra mat cohe rent, amb e ls centres d'es tudi , come nçant per la
Facu lt a t de Teologia (q ue se s itu en en Ull ni ve ll estudi ós . tècnic ), i Ics comi ss ion s i e ls secretariats interdi ocesans i diocesans
(q ue es mouen a nivell s m és di rec tius). To t hau ri en de ser peces
d 'un projecte global. Es urge nt
a na r posant les bases, de ma nera
objectiva, del q ue ha ur ia de ser
e l Ce ntre d'Es tudi s Eclesiàs ti cs
de l'Església ca ta la na.
La nostra commemoració

Nosaltres hem vingut aquí pe r
a fe r una commemoració fes ti va ,
o, millor dit, l'inici de les commemoracio ns, qu e hem volgu t s ituar e n aq ues ta setmana - la setmana ca talana per exceHència-,
entre la fes ta del senyor Sant Jo rd i i la Mare de Déu de Montse rrat. l que celebrem precisame nt
aq uí, a Montserrat, per a posar
be n de manifest la nos tra vocació interdiocesana i catalana. A
Montserrat, tots ens hi trobem
com a casa. E ncara q ue es trobi
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al bi sbat de Barcelona (també
s'hi troba el CEP), Mont serrat no
és patrimoni particular de ningú :
Montserrat és de tots nosaltres,
e ls cris tia ns de Catalunya .
Aca bem d 'unir·nos a l 'e u cari s~
tia dels mo njos. Ara començarem
una taula rodona, que ens aj udarà a reflex.ionar sobre el moment
present de la nos tra pas toral. No
es tracta d'arribar a conclusions
concretes, evidentment, ni de donar directrius. Sinó d'obrir un
dià leg que serà - ho dire m en
acabar- l 'inici d 'un Simposi sobre la situació de la Pastoral a
Catalunya, que el Centre pe nsa
promoure el curs vinent. l acabarem la Jo rnada amb un dinar
de ge rmanor i (com deia en la
primera ca rta) amb «discursos ,
poesies i cançons».
El Simposi
En acabar la taula rodona, van
ser presentades les línies inicials
d 'un s imposi de re fl exió pas toral
sobre . EI moment present de
l'Església catala na», ta l com figuraven e n et full que va ser disI ribllït a tot s els assistent s i que
copiem tot seguit.
La comme moració de l Xè. a ni·
versa ri del Centre no pot reduir·
se a un di a. La taula rodona
d 'avui se rà el punt d'arra ncada
d 'una refl exió més à mplia i de·
tinguda al ll arg de l curs vinent
pe r ta l d'aprofundir sobre la situació pas toral de la nostra es-
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glés ia i descobrir-ne e ls verita·
b les prob le mes de fons, amb vista a redreçar camins O obrir-ne
de nous. Podran servir-nos de ba·
se les ma teixes pregunte :
a) quins són els passos més decisiu s i qu ines les omissions més
greus e n la pas toral d 'aques ts
darrers a nys;
b) quins són els problemes
més importants o més es pecialment urgents de la nostra església;
e) quines coses ens cal emprendre primer de tot i pe r damunt
de tol.
Anuncie m , doncs , la celebració
d 'un simposi amb la do ble volunta t d 'emp rendre una re fl exió
prou rica, com exigeix la com ple
xitat del tema , i d 'arribar a ,'arre l de la nostra situació eclesial ,
pe r evitar l'escull de la d ispe rsió.
Preve iem un desen rotllament en
tres e tapes:
J. D'octubre a desembre, refl exió a nivell de bis bats.
Es trac ta d 'a ssegura r a C::'1da
bis bat un nucli de ca pel1 ans, religiosos i laics que du guin a te rme una tasca de reflexió seriosa
i sis temàt ica sobre la situació
pas tora l de la seva di òcesi.
2. De ge ner a març, elab oració
de les aportacions.
a) el mes de gene r 'ha d 'enllestir la fntesi i la tabulació de
tot s aquests treballs, a mb la partici pació de representants de ls
d ive rsos grups;
b) els mesos de feb rer i ma rç

un equip de ponents haurà de
treba llar sobre els resultat s, en
contac te amb els grups diocesans .
3. A darrers d'abril, Jornades
conclusives del Simposi.
Ajudats per les Ponències, els
assi s ten ts hauran de fer un treba ll de d iscernimen t, a profundi -

me nt I iHuminació, que pugui
culminar en unes propos tes, qu e
s iguin el resultat del Simposi.
El Centre d'Estudis Pas torals
c reu q ue aques ta és un a bona
mane ra de celebrar el seu Xè.
a nive rsari i de fer una aportac ió
a la vida de la nostra E sglésia
ca tal a na .

Das de lleida
Església i canonges

L'aler dels canon ges de Lleida
con s titueix una fe rid a que crè iem
que s 'a nava cicatritzant, però no.
La qües ti ó encara és al carrer.
Els diaris i a lguna revis ta amb
fama d c sensaciona li s ta continuen pa rl a nt de la tri s ta i no
ge ns evangèli ca sentè ncia de la
Signa tu ra Apos tò lica.
AI nostre bisbat sembla que la
reacc ió ha estat mo lt lenta. E l
Conse ll del presbiteri va tenir
un a assen tada «mo lt serena» amb
el bisbe (ca l re marcar que a l conse ll també hi ha dos canonges).
E l diari «La Mañana» delI S
de març va publicar una nota de
la qual des taquem a lguns punts.
Aquesta nota, sense judic.:1.r la fonamentació juríd ica de la sentèn-

cia, e.'.:posa res pec tuosame nt una
reacció de perplex itat. Diu que
es preveuen un es greus conseqüències d 'aques t fe l de cara
a poder presentar e n e ndavant
un ros tre diàfan de l'E sglésia de
Cris I, i ulla sèrie de c risis de
consc iència en gent ta n1 creient
com no c re ient. L'escrit d emost ra ag raïme nt a l bisbe Ram o n
Ma lla per la sens ibilitat demostrad a en copsar l'autè ntica di mensió pasto ra l de l'afer, i de·
mana qu e els cano nges procurin
reso ldre e l problema d 'a rre l, tot
seguint el decre t de la Sagrada
Cong regació del Clergat que pa rIa «d 'una distribució evangèli ca
i pas toral dels bé ns . . Exhorta,
fin a lme nt, tots els membres i entitats d 'Església a avançar per un
camí ben se ri ós de rev isió dels
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altres problemes econòmics i pas-

na » de l 18 d'abri l : «Cristianament i evangèlicament seria pre-

torals que té plantejats e l bisbal.
Alguns grups de Càritas, HOA C

ferible que el Capítol apeHés a

i de comunitats cristianes han

la pròp ia consciència ecl esial i al

adreçat escrits al senyor bisbe i

sentit de la hi stòria que obliga

a la premsa local en aquesta línia. D'a ltres sembla que ¡estan
prepara nt algun escrit per a la

a un mínim de coherència, fins i
tot en matè ri a de béns temporals
en mans de l'Església ».

Cúria Romana i el presiden t de
la Conferència espanyola. D'al-

Adole scents i confirmació

t res, però, prefe reix en fer arribar

les seves crítiques als interessats
d'una manera més privada i discreta .

AI ca p d 'uns quants dies d'aparèixer la no ta a la premsa, e l bi sbe va ser interviuat. L'entrevi sta, però, va defraudar la majoria
ja que no s'hi tractava de l'eco-

nomia de l'Església de Ll eida s inó de la retribució del cle rgat
es panyol. (Cal recordar que el
b is be Ramon Malla és vocal d'un a
comi ssió d'aques t assumpte a ni-

vell de l' Es tat espanyoL)
L'afe r, doncs, toma a bull ir,
però fa la impressió que ja no
queda gairebé aigua al tupí, i que

A Ll eida-ciutat hi ha diferent s
moviments ac tiu s, més o menys
estructurats, que es preocupen

de la fe de ls adolescents. Actua lmen t es real itza una acció ca tequèti ca encaminada a la prepara ció dels nois i noies que es voIen confirmar.
L'cx peri ència, que fa uns sis

anys que funciona, té lloc a les
parròquies del centre de la ciuta t : Sant Llorenç, Sa nt Andreu,
Sant Pere , el Carme i Sant Joan.

Enguany e l grup d 'adolescents

la qüesti ó scrnbla poc digna dc
ser tin guda en compte per part

que hi participa és d'un centenar.
Cada any es fa una convoca tòria indicant que resta oberl
aques t procés catequèti c a partir
dels quinze anys. La confirmació

de certs grups apartats de l'Església. Fóra llas timós i vergo nyós
per a l'Església, i per als in-

cament o «ipso facto », sinó que
l'última paraula, la tindran l'in-

teressats incapaços de fer-ho pcr
criteris evangèlics, que això en s

ho hagués de resold re una fu tura reforma «socialista».
M entrestant el bi sbe, en la se-

va solitud, sembla empès a apellar a l papa; p e rò, el vicari de pastoral, Màrius Rodrigo, feia aquesta declaració al diari «La M aña-
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no vindrà a l final de curs màg iteressa t, el grup, l'equip de monitors amb el mossèn i la mateixa vida.

En començar el curs, té lloc
una p r e s e n ta c i ó global dels
agents de l'acció catequètica, és
a dir, dels nois, els monitors, el s
mossens i el bi sbe, en el marc

d'una celebració litúrgica, e n què

c i prela t encomana als monitors
la tasca cic desvetllament de la
fe dels catequitzands.
Des prés , cada monitor parroqui a l es va re unint a m b e l seu
grup , format pe r set o vu it nois
i noies, i un cop a l mes l'equip
de monito rs prepara les diferents
tasques i les revisa.
Unes sortides periòdiq ues a l
ca mp ajuden a en llaçar els d iferents grups de les parròqui es.
Aquestes trobades obren a ls adolescents un m ón eclesia l més a mpl i que e l de la pròpia par ròquia.
Ac tua lment l'equip interpa rroqu ia l de monitors va pre nent
con sc iència de la fo rmació d 'una
comunitat ca tequè tica en el si
de les pa rròquies del centre de
Lle ida.
Un mo nitor, pare de fam ília i
mestre, ha fet conjun tament amb

la ~ e\' a es posa la següen t va lo rac ió u'aques ta ta sca ca tequè tica:
«Conside ro que aques ta acció és
molt positiva de ca ra a ls adolesce nts, els qua ls poden descob ri r
així I"Església de Jesucri s t a lleida . Us he de dir, però, que quan
e ls capell ans no u s entene u, els
laics en rebem les conseqüències
(! l. Hi ha afany de liderisme i
ma le ntesos, i a lesho res aques tes
a cc ions comun ità ri es deca uen i
perden força de testimo ni a tge
pe r culpa d'aquests personali s!mes. Al s ca pella ns, us costa de
trebal lar en equip ».
Em sembla que aquesta és la
I ri s ta realita t. Enguany aquesta
acció, que semblava molt pos itiva, Ironto lla un xic, i sembla que
la causa del so trac són els clergues .

Xavier Balisle

Crònica de València
Ja ten im pre-autonomia
Des prés de tant de temps, eJ
govern, aprofita nt e l moment festiu de fa ll es, ha vol gut fe r una
gràcia a l pob le va lenc ià i ha s imula t un rega l de festes. Els valencians, pe rò, a lmenys els de
Va lència-capital, no ha n acusat el
detall ni poc ni ge ns, sobre to t sj

recordem l'enlusiasme úd I) d. 'octubre de l'any passa t. Po tser l'a mbien t de fes tes .. . , pO lser la ta r·
dan ça ja havia desi nrl a l l'esperança de la nove tat.
Ja lenin1, don cs , la p re-a uto nomia .. 1 ara, què fem ? Aquesta
p regunta potser siga l'ex ponent
més certer de la in diferència del
nostre País , en aques t moment.
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EI.s parlamentaris, pel seu coslat , ja han re t un a primera re unió
públ ica per ta l de celebrar ¡'esdevenimenl.
Aquesta primera reunió, que
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pogué ~cr celebrada e n ci marc
del Pa lau dc la General itat, pc rquè, segon s notícies, aq ues t palau

conti nua rà albergant la Diputació
Pro vincial, rOll bas tant mogud a,
i no precisamen t per culpa de ls
pa rb.m c ntaris, qu e, pobre~, p roll
agres sc Ics va n vcure, s inó
pcr Ics

con ljnu c ~

inlcl"\'encion~.

o m illor dit inter rupc ions, cic ceri
sec tor de l públic que protes tava
i corregia cada vegada que sonava
«País Valencià » o al t res mots no

considera ts per el ls valencians si·
nó ca ta la ns. Aquest g rup d ' lIltrc~
de l Bunkcr- Barraqucta dcmost ra·

re n una vegada ll1 é~ llu r intrans igè ncia , obs taculitza nt els nous camins cap a l'a utonom ia dd poble
va lenc ià, pe rò e l més g reu és q ue
mo llS dels c le men ts ultres allí
p resen ts pa radoxa lment provene n de ls a mbie nts més pop ul ars;
i pe r manca d 'un a consciènci a
ben info rmada, pe r culpa de l'adoc trin a ment de magògic de la
dre ta rea ccio nà ri a qu e ac tua a
través de les orga nitzacions de
rall es, es tà lluitant a favor d 'aque ll s qui més vegades e ls ha n
utilit zat i explotat. To t un escàndol que es ti gué a punt d'a cabar
e n tragèdi a .
Ma lgra t tot, l'ac te s'acabà amb
la lectu ra d 'un doc um e nt d irigit
al po ble va le nc ià, t O L s ignificant
i va lorant e l fe t de la l're-aut onomia .
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Des prés els grups p olí ti c~ a mb
represen tac ió pa rl amen tàr ia ha n
ana t moven t-sc i en t revistant-sc
pe r tal d 'a rrib ar a la formac ió
d 'un Conse ll represcn ta tiu i harm oniós que siga del n u~t dè la
majoria, tasca no mass:l fàci l, pel
que es veu, so bretot pd tèl1lp~
qu e es ta rd a.
Una vegada co ns tituït c i Consell, ha urem d 'anar pensan t en
les re ivindi cacions a Madr id , com
també en I;) necessà r ia ubi cació
al Pa lau de la Generalitat.

Els ultres ataquen
Els ul tres no es re~ignel1 a perdre la influè nc ia i el pode r que
dUI";)1lt tant~ anys han tin gut a
les ma ns. Així veiem co m des de
fa un temps han passat a l'acció
i ha n de~baratat rcuni ons i rebe ntat pa rl ame nts.
A banda de la lamentable int e rve nc ió e n Ics reuni ons del Plenari de Par la ment a ri s, aques ts c lement s patrio tcrs valcnc ianis tcs
no de ixe n passar ca p ocasió pe r
condc l11n:.lI- 101 ci qu c fa rdac ió a
democràc ia, lli berta t , autonomia,
cultura, e tc., malg rat que ho fan
en nom d 'u ns pseudo-sen t imc n ls
patriòtics que convencen e ls més
ximp les.
El feb re r passa t la revi s ta «Saó,.
orga nitzà a l'Ateneu Mercan til de
Va lè nc ia un a ta ul a rodona sobre
el tema: «L'Església va lenci ana
dintre de l context polític». Allí ,
d oncs, es ti gue ren present s aqu es ts
grups ultres per a rebe ntar l'acte, el qua l hagué de scr suspès

Pe rqu è traïcio é:, el quI.: han fel
quan alguns d'e ll ~ inlClTomp..:r..:n
eb parlame nts amb pro tes tes i eb parlame ntari s en cunst ituir ci
condemn es contra les idees auto- Conse ll de l País Va lencl.\ , sen!:>e
nò miques i l'express ió de ( Pais ano me na r· lo Reg ne o r egiO/ l. sen·
Va le ncià ». Aques ta inte rrupci ó, ~e adme tre la bande ra de la ban·
sego ns e ls prese nt s, no fou un;) da blava i scnse aclme tn; la Ilen ·
reacció espontà nia s inó més avial gua i la cultura \'a lcncianc:, com
una estratègia ben pre meditada a dife rents de les catalanes.
abans dc l 'ac Lc,
Ma l graL llur crid a, ci Conscll
tS s impto mà ti c que aques t ca!:>, s' ha cons tituït desp rés d'un d ia
tot i que s'ha repe ti t no pa~ po~ dc costoses negociac io ns . .l a te·
ques vegades, tin gu"::s lloc ..:n c i nin, doncs, la prea uton omia en
marc de l'At ene u Me rcanti l, c i marxa. I c rec qu e podem cs tar
qual e n poc de te mps ha es ta t es- content s perquè en e l Con!:>cll qu';'
cenari de cert es a c titud ~ polèm i ~ d..:n reflectid es totc~ les fo rCl:~
qu cs sobre el tema qu e desd iuen amb represe ntació p3 rlal1lcnt àr i3
de l se u passat hi s tòric li beral. En '-l e n la pro po rc ió dc les pa~ s ad c~
referim a dos fets cs pecialml:nt. eleccions: 6 consellers social is tes,
En prime r lloc , a l'escrit d'un ~ec~ 4 d 'UCO, 7 d'Aliança Popul,,- i I
tor bas tan t nombrós de ~ocb, pel comunis ta. D'entre els sociali s lt!s
qu a l es demana\a la d imis!:>ió dc h3n tre t e l president, i t3mbé hem
Sanc hi s Guarner com a membre cic cons tatar q ue cI 'UCO han s or~
de la Ju nta directi\'a, adduint
lit e ls conse lle rs més libe ra ls. Escom a raó la seva assistència
tem, don c~, d'enhorab ona.
e nguany a l'Aplec de l Puig, C Il 1...' 1
El ma rc d 'aques ta me mora ble
qual es de manava la norma litza- j ornada de l 10 d 'ab ril ha es tat
c ió de la ll engua ca ta lana. I ell
l'his tòric monestir de l Puig, des
segon lloc, a la s upre!<os ió d 'un ci- d'on Jaume I pre parà la recon~
cle d c confe rè ncies so bre la prò ~ qu es ta de Valè ncia. Sego ns últi ~
xima Constitució pe l so l motiu
mes notícies, dintre d'uns dies sc
que cn t re e ls confe renc ian ts ana- celebrarà amb so le mnitat la prova a parlar un polític cata là, i
clamació del Con sell , a for tlln ada ~
a ixò suposava provocar un amp li me nt al Pa la u dc la Gene ralitat.
sector d'aques ta e nti tat.
Finalment els ultres, integrats L'arquebisbe ja ha
en els d os grups fanta s mes , «Cru- complert els 75 anys
po de Acci6n Va le nciani s ta » i
La pre msa loca l es féu ressò de
«Unión Regional Va lenciani s ta»,
amb motiu de la cons tituc ió de l 13 data, el 9 de març passa t, com
Consell de gove rn dc la Pre-a uto- e l d ia en q uè e l nostre arquebisbe entrava en l'c ta pa dc jubilanomia, han fe t una c rida al poble
valencià mitjançant carte lls en- ció.
Com quI.: la pr..:m~a par là dc
capçala ts amb 13 parau la InlÏció.
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dimissió, l'oricina de prem!)a de
l'arquebisbat pub licà una nola
aclarint que l'a rqu ebisbe no d imitia, s inó que tan sols hav ia comunicat a l papa el se u 75 a niversari i que, per tan t, restava a la
dispos ició del que e l papa disposés. Uns di es des prés a lguns diar is di gue re n que hav ia es tat accep tada la dimissió o j u bi lació de
l'arquebi sbe. El que és ben cert
és q ue tot cont in ua com es ta va,
és a dir, que con tin ua portant la
diòcesi el bisbe au,xiliar, D. Jesús
Pla .
Les cà ba les eclesiàstiq ues ap un ten a lguns noms com a possibles
successors del bisbe La hi guera ,
en tre e ls quals hi ha els de ls vale ncia ns Teodor llbeda i GonzàJez MOT'a lejo. Però to thom pe nsa
que, a curt te rmini , D. Jes ús continuarà manan t ja siga co rn a
auxi liar ja s iga com a vicari capiHilar.
Desinterès pel nou arquebisbe
S 'ha re l una enques ta, pro mogud a per ¡'«Assemblea ue servei
pastoral ., per tal de conè ixer els
des itjos del poble cristià pe l que
fa a l s uccessor del titular de la
d iòcesi. La cosa ha esta t per a
p lorar. No ja el poble «c ris tià », ni
tan sols el clerga t no ha manifestat inte rès per l'assumpte . Segons
diu e l corresponsal de «Vida Nucva», l'abstenció entre els e nquesta ts ha estat de l'ordre de l 80 %.
El consol pe l" Ics res pos tes rebudes tampoc no pot anar enlloc.
Ma nquen de va lor indica tiu pe r la
126

coinc idència en els problemt!s més
e lement a ls, com só n e l de l'o rd enació i coordinació pas to ra ls, l'alIunya mcnl entre jerarquia i base, etc. ~s clar. Això no ens ha
d'estranyar quan no hi ha co nsciència que el primer i més gruixut problema és l'accfa lia que ve
pa tint la di òcesi. Só n fo rça indica tives les paraules que s'atribueixen a l'arquebisbe dimissionari:
«El Plleblo 110 me (l/ Illl .'" Po tser
nin gú no d ubte dc la bona vo luntat. que sempre pal havcr tin gut
mons. Garcia Lah igucra . Des itge m , però, per al seu successor
que sà piga connectar mi llor amb
el poble, per a la qual cosa prou
li aj ud aria un a pre gon~ reno vació de la cúria .
Arran de la vocació contemplativa d 'alguns capellans
Ens sa p grc u dc refe r ir-nos una
vegada més al bisbe a uxi liar. l
a ixò perquè una vegada més no
poucm estar,hi d'acord. Avui ens
refer im al segü ent re t : Uns ca pellans han decidit dc dedicar-sc a
la vida contempla ti va , din tre d'un
ma rc evangèli c de pobresa i ~er
vc i. El bisbe \'~ beneir la idea. l
s'autonomenà «gerent de l'CITIpresa »: en nom de la diòces i va
oferir fin s a vint-i-cinc milio ns de
pessetes per a restaurar un antic
convent franciscà. Això era unes
set ma nes abans de la «col·lecla
pro seminari ». o cal dir que els
ca pella ns en qüestió no ha n acce ptat l'ofe rt a.

El .. Comunicat del bisbat de
Sogorb-Castelló» i el .. S.I .D.»
Sabíe m que a la cú ri a diocesana de València hi ha inquiet ud i

p reocupac ió per dbposar d 'un
m itjà d 'informació ca paç dc con·
traresta r u na premsa cada d ia
més indi ferent a Ics coscs de la
reli gió i sobre tot de l'Església , i
competir-hi .

Sabíem també que la cúria diocesa na - di guem-hu així- hi hagué un moment que es l ava d ispo-

sada a oferir una molt considerab le quan tit at per ta l de poder pesar en l'orie ntaci ó ideològ ica del
pròx im tercer diari dc Val ència.
(L'o fe rta no li fou acceptada.)
En s u bst itució dels projectes
espatllats, ne vénen dc nous. E l
d'ara és el «Servicia Informativa
Di ocesano». B envin gut sig<.l! Però
l an t de bo si a l númt:ro 2 rC'ctif i-

càs la líni a qu e apun ta en acabar
de nàixer.
Com que l'espai no dóna per
més , ens acontentarem amb comen tar a ll ò que més ha escama t
«La Paraula Cristia na ». E ns re ferim a la secció «Recortes de pre nsa con cola. (p. 8). on, desp rés de
reproduir la nota d'un diari i recolza nt-se sols en unes quatre parau les, ve tot un comentari negatiu del co munica t de l bisbe de
Sogorb-Castelló. Davan t de tan
d esafortunat (i «mali ntencionat »)
comentari, ens cal dir:
1. El com un ica t susdit, pel
que fa a la qües ti ó «d e recupera r
la nostra personalita t coHectiva»,
potser s iga e l document més in-

te ressan l i valent que ha eixit dc
mans dels ecles iàs tics del País
en uns quants segles.
2. L'a nòn im comentarista b(:
hagués pogut partir de l text urig in al més que d'una nOla de diari.
Ales hores s'hagués adona t que no
és exacte a ll ò de « E l obbpo de
Scgorbe-Castellón ha env iado una
carta ... »; segons diu el text dirigit
a ls capell ans, el co munica t és dc
«E l bisbe, amb e ls Consell s de
gove rn i arxiprcsts», i sego ns el
text destinat a ls fidels i publicat
a l full dominical, els responsables
són els s usdit s consel ls. La di,:.,c rce ió i la prudè ncia de mons. Cascs no li perme ten de fer un comunicat així, recolzat exclus ivame nt en la seva vo luntat i a ut oritat.
3. Certament, ,:.,i hem de ser
p rimmirat s, la frase (dl cvant e l
va lencià de la li túrgia » no és exacta ap li cada a ls te mps anter iors al
Vaticà Il . Desp rés d 'aq uest, almenys la predicació hom il t: tica
rorma part d e la litúrg ia . ¿ I quantes homilies es fan a\'ui en la ll engua del poble?
Per a pres tar supo rt a l ra l-l aç
comentari no ca lia que el se u
au tor es referís a diverses ed icions del «Ritu ale Valcntinulll ».
Posa t a fer-ho, podia haver cercat una raó m és convincent pe r
a excusar l'excl usió de la llengua vernacla en l'edició de 1939.
Doncs, ta ntes pàgines ca lia afeg ir? Així mateix en s result a sospitós que haja obli da t ¡'edició
de 1961, e n la qua l, per voluntat
i au torita t exclusiva de monse-

127

nyor Olaechea, s'exc loïen «defini·
tivament » Ics últimes relí qui es
del ve rn acle. Per això ma tei x no
és certa l'a firm ació amb què acaba el omen tari: - Dos siglos y
media des pués de acaecc r aquélla, contin uaba el valenciano ocupanda su ran go de lengua litúrgica en e l Ritual. .
4. Després de to t, si el comu-

nica t no té al tre pecat que el dc·
nun cia t pe l «Scrvicio Informativo
Diocesana» , visca el comunica t i
benvi ngut e nh o rabo na! Quan tan·
tes paraules no s'han dit a l llarg
de segles, no serà tan greu avui
dir-ne a lguna de més. Que apre ng uen, qu e aprenguen els Conse ll s
d e les a ltres diòces is del País i cls
bisbes ta mbé ...

Atl/oni Sigues
i J . Lluís Sanchis

Vic: Simplement una ullada
«Què feu pe r Vi c? I ¡omc,
don cs pe r Vi c a ne m fe nt una mica
de tot, i sa lut que hi hagi. » Per a
deixar constància de quelcom de l
que es fa e n el bisbat, c~rnentem
ací un es quantes notícies sense
massa o rd re cronològic. tS un
si mple cop d'u ll.

Quarta e tapa de l pre sbiteri
AI [inal de ge ner es donà per
acabada la qua rta etapa de l Consell de l presbit e ri diocesà. El formaven una vin tena de sacerdots
i re ligiosos elegits per di\crsos
procediments que, sota la presidència de l senyor bi~be. C~ reuniren pe ri òdi camen t pe r tractar temes d' inte rès per a la vida de l'esglés ia di ocesa na. Tot i teni r un a
experiència de dotze anys de han128

cionamen t - natu ra lment , amb
memb res canvia ts en cada e tapa- hom té la impressió ge neralitzada que no s'han assolit la projecció i l'eficàcia operativa necessàries per a in nuir positivam ent
en la vida ecles ial. l no perquè els
temes tra cta l S manquessin de grapa. Vegeu , s i no: tempo ra lit al de ls
càrrecs pastorals, r itual de la pe·
nitència, pla econòmic (<<COll la
peseta hemos topado, SaHe/lO»)

de l bisbat, treball civil del p revere, ci matrimoni, Jus tícia i Pau ,
etc. En e l moment de redacta r
aquesta nota , es va ca p a l'elecció
d' un nou presb iteri, cosa que,
més que mai, dóna peu a \·aria·
des i contradictòries op inio ns.
Ara n'es tem se nse. Després, Déu
i e l «cle ro» diran .

Jornada sacerdotal
J:.s ja una trad ició. E l dimarts
san t ens ap legu em una nombrosa
colla de sacerdots -enguany érem
uns cent cinquanta- per a passar una jornada d'amistat i convivència . Ence tà la diada la missa
crisma l conce lebrada per bona
part de ls prese nt s 3mb el senyor
bisbe, el qual di gué l'homilia . Després, el doctor Gu ix, bisbe auxi·

liar de Barce lona, e ns parlà d'un
lema sacerdota l. A conLinu3ció
vingué l'assemblea dc la Mutualita t diocesa na , qUI: ens o mplí ci
cap dc números. Ar~. amb la incorporació del cle rgat a la Segurela t Soc ial, les pers pectives esdevenen a bastame nt di fere nt s.
Es donà un vot de confiança a la

j unt a , i qu e hi faci e l que pugui .
AI migdia en s reunirem en un c1inar de ge rmanor dintre un bon
c li ma de co mpanyon ia. S'home-

natjà, també, els sace rdot s que
com pleixe n les noces d 'o r (cin c)
o de plaIa (d isse t) de l'o rd enació.
Enhorabona !

Catequesi renovada
Ar reu dc les co marques es nota un intent ele s uperació en e ls
m è todes i e l d ese nvolupament dc
la Cat e qu c~ i. Ce ntrant -nos en e l
pla de la prime ra co muni ó i eI 'ado lescen ts , s' han tin gut t robad es
a nivell d'arx ip restat e n d iversos
indre ts. Com a bot ó de mos tra ,
deixem co nstànc ia de les du cs
suara tin gudes a la \'a ll d el Te r

mitjà (arx ip res ta ts de Torelló i
Man lleu). e n les quals especialistes e n la matèria d o nare n o ri entacions b en a lliçonadores. Remarquem que l'assis tència fou nombrosa: ca teq ui s tes, sacerdo ts, religioses, pa res, e tc. P rova palesa
que la cosa s'agafa amb serietat.
Ja 110 es tem en aquel ls temps
c n què el rec tor feia «doc trina »
a mb una llarga ca nya tus tant e l
cap de la mai nada: «quants dé us
hi ha? » Ara és feina dc tots.

Full tridimensional
Doncs, s í; s 'ha amp li a t la família . Despr~s d'algu ns an ys de bo·
na convivènc ia de l «Full Diocesà
Vi c-Sol so na », a final s de novembre passat, Tarragona, se u metropolitana de Ca ta lu ny a , é~ Ull mcmbre més de la fam íl ia . AHelu ia!
Ara se' n diu «Full Diocesà Tarragona-Vic-Sol sona », pe r bé que
al bi sbat tarrago ní s 'a no me ni «Full
Par roqu ia">. es igual. S 'edita co njuntament, es fan consells de reda cció co mun s, tot i de ixa r sempre l'autonomia informativa a l
gus t d e cada di òcesi. Va l la pena
remarca r a lguna de les paraules
que escrigu é ci se nyor arquebisbe, doc tor Po nt , el dia de la unió:
((S'imposa la necess it a t d'una
creixe nt vertebració d e Ics esglésies de Catalunya ... Per això tots
plegats hem pensa t que fó ra interessant de fe r la prova d e sumar
l'esforç i l'a fa ny del nos tre fu ll
parroq uial amb els de l vo -; t re ac red itat fu ll diocesà .
Scrc m tres
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en una mateixa família . Vi c, Solsona i Tarragona conviurem fraternalment en el mateix Fu l!. » f

no acaba aquí la cosa. Allres diò-

[ per avui , prou, Podríem par-

lar del miHenari de Ripoll , del de
Sant Martí de Tous, e tc., però ho
deixarem per un altre dia . N omés, per acabar, tina notícia tl'is-

cesis catalanes han iniciat contactes, si no per a una propera unió,
sí per a intercanviar articles i collaboracions. Pel que es veu, també a terra endins 'floreixen els

doctor Camil Riera . Amb motiu
de la seva activitat docent al Seminari , a l'Escola dc magislcri de

arbres (o . les fulles»). El Full és

l'Església, a l'Escola diocesa na de

tridimensional i s'intenta potenciar-lo cada dia . Encara que, pel

del seu apostolat a l'Acció Catò-

que fa a l nom , per a molla gent
sempre serà «la fulla de missa ».

Amén .

ta . El S de març passat morí e l

teologia i a diversos col-l egis, i
lica, a l'escoltisme, etc., fou moll
conegut apreciat. Qu e reposi en
pau!

Xavier Coll
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