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RECORD I HOMENATGE 

E l dia 14 d'abril de 1979 moria a Girona Damià 
ESlela i Molinel: el doc/or Es/ela . Tenia 74 anys. 

Des del seu lloc de rec/or del Sem inari gironí (1951 . 
1969) , va exercir un magis teri peculiar durant uns anys 
leconds i complexos. La seva imatge emergia, per con
tras t, de la grisor que semblava Iònica general i obli
gada en el personal responsable dels se/ll inaris ecl esiàs· 
l ics de Calalunya fins ben en /ra/s els anys 60. 

Cata lanista convençut i cordial, el doctor Estela es
lava sempre a punt per a aportar la seva coflaboració 

i el seu escalf en empreses d'Església d'àmbit ca/alà, 
que ultrapassessin les tanques que cons tituïen, alesho-
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res. les fronte res diocesanes. Quan. arran de la primera 
em branzida conciliar, lIom va començar a plantejar-se 
la conveniència d'Lma revista de pastoral per a la clere
cia de Catalullya, versió actualitzada llavors de El Bon 
Pastor d'abans de la guerra, i que havia de titular-se 
«Presbyterium» (perquè el Concili acabava de posar so
bre el cGllelobre aquest Illot llatí de rel grega, u tilitzat 
per fgl/asi d'Antioquia, el qual se'l1s presentava ales
hores com a expressió d'un esperit comunitari i pro
gressiu ), res m és lIormal que recórrer al doctor Estela_ 
Hom recorria també a altres f igures, com el doctor 
Mall yà de Tortosa o el doctor JUl1yent de Vic_ f és a 
aquest títol que, l'a lly 1965, el rector del Seminari de 
Girona feia alguna visita i alguna gestió de compromís 
ell algull palau episcopal de l'època, català per localit
zació, que no per esperit . Quins temps i quins homes, 
aquells! 

En escaure's ara el primer aniversari de la seva 
>Ilort, QUADERNS DE PASTORAL (realització d'aquell 
antic projecte de Presbyterium, que havia començat a 
lIlat erialit zar-se l'any 1966 amb la publicació del núme
ro J d'una suposada «coHecci6 Presbyterium » -que els 
responsables d'aplicar la «progressista» llei de premsa 
i impremta del senyor Ma nuel Fraga l ribarne van tenir 
bona cura de segar-nos, tot just nada, amb la prohibició 
expressa de (reure Clip altre númerD-, i que reprenia 
tres WlyS més tard en un alt re context psicològic i amb 
el 110111. significativament ampliat de Presbyterium / 
Quaderns de Pastoral) es complau a acollir a les seves 
pla lles i oferir als seus lectors un text inèdit del doctor 
Estela que lla aparegut entre els seus papers: unes re
fl exions, que no fenien altre des tina tari que ell m.afeix, 
escri tes en una senzilla llibreta els primers dies d'a
gost de 1936, melltre cremen les esglésies del seu B esalú 
natal, on cabalment l'havia sorprès la revolta, i que 
acabeH bruscament en acaba r-se la llibreta (o la conti-
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lluació de les quals , si és que mai va ser escrila, no ha 
aparegut fin s ara). 

Aquest document (que eHS ha estat ofert generosa
mel7t per l'equip de preveres responsables del Seminari 
girOlzí) cOlls ti tueix el cos del present número de QUA
DERNS i el1 fa " li cas il1sòlit ell la llarga restallera dels 
60 nLÍ meros de la 1'evista. Però ens ha semblat que el 
text era prou important per a publicar-lo integre i prou 
extens per a publicar-lo sol. Elts limil em a posar·hi títol 
i subtítols (l'origi.zoI 110més indica la data de cada frag
ment, a ta ll de diari) i a acompanyar-lo d'unes taules 
cronològiques i de dues «lectures». U,w, signada per 
II/ossèll Alldrcu Soler Soley, professor del S eminari de 
Girolla, que s'e llcarrega de recollir i ordenar els papers 
del doctor Este la, des taca les idees mare d'aquest es
crit. L'altra, que assumeix la redacció de la revista, vol 
recoll ir-ne llnes lliçons per a l'Església catalana d'avui; 
té com a base prèvia tina CO llversa, en la qual van par
ticipar també dos gironins, mossèn Andreu Soler Soley 
i mossèn Enric Sala, llicenciat en his tòria eclesiàstica 
i actualment cousi/iari de la Federació internacional 
dels moviments agrícoles i rurals catòlics, i dos barce-
101lÏl I S: mossèn Joan Batlles, directo r del Cer1tre d'Estu
dis Pas /a rilis i bon amic del doctor Es tela, i mossèn Ca
simir MarlÍ, es tudiós de la tlistòria civil i religiosa de 
casa nostra. 

Amb la confecció d'aquest número, QUADERNS DE 
PASTORAL 110 pretén sinó posar en mans dels seus lec
tors (que, en aquest cas, es veuran ben acrescuts a la 
diòces i gironina) un text d'un interès excepcional, l, al 
II/ ateix temps, fer el seu petit IIomenatge a mossèn Da
mià Estela i Molinet, amic des de la primera hora fins 
a la darrera, i fidel servidor de l'Església i de Catalunya. 
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ONZE DIES D'AGOST DE 1936 

DIA 2 D'AGOST 

Fa ja quinze dies que d ura aques ta situació excepcional que 
m'obliga a estar dintre casa en completa inacció, amb la circums
tància ben sensible de no poder disposar del s meus llibres que 
m'ajudarien força a passar les hores profitosam ent. Per això em 
decideixo a escriure les refl exions que em suggereixen els fets que 
s 'esdevenen a la nostra pàtria. La meva intenció no és a ltra que evi
tar la peresa i en lairar el pensament vers horitzons on la llum 
de Déu enforteixi el meu esperit amb perspectives serenes d 'eter
nitat. Res, per tant, de referències directes als esdeveniments con
crets. El futur és el que m'interessa. 

Una fe poc vigorosa 

He de confessa r que, s i per un moment em deixés portar vers 
una visió de la nostra terra qu e prescindís de Ja Providència divi-
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na, el meu esperit defalliria. No hj ha pas massa motius per a 
encoratjar-se. Tot i admeten t que el nostre poble, en bona part, no 
s'avé pas amb la seva descristianitzaci6 total, no obstant, tampoc, 
ni aquest mateix sec tor que veuria amb mals ulls la subversió 
to ta l de les manifestacions religioses, no sent prou l'embranzida 
d'una fe vigorosa per anuHar la tendència oposada, que es mos
tra avui amb un ardiment abrandadíssim . 

Això, de teules per avall . Confiats , però, en la gràcia de Déu, 
posant-hi nosaltres el coll amb una consagració absoluta, crec que 
es podrà assolir un canvi d'actitud espiri tual. 

Deixem de banda els factors polítics que juguen un paper tan 
important en aquesta hora. No és ci meu intent ficar-me en aques t 
trencacolls que prou de mals ens ha portat; a més que hauria d'e
met i-e judicis que farien més patent la constatació d'un estat de 
coses bé massa confusionari i angoixós. Limito el meu camp de 
reflexió a la possible trajectòria del poble en l'ordre religiós. 

No costa pas gaire d'endevinar que de molt de temps ençà un 
ferment antire ligiós actua en l'entranya de la coHect ivita l. La seva 
virulència és extraordinària, ja s'ha vis t; e l radi de contagi no és 
menys ample. El més sensible de tot és que, davant aquest atac 
a allò que era consciència viva de la nostra societat en altre temps, 
s'ha esmorteït, en lloc d'augmentar, l'energia de la convicció reli
giosa. Senzillament, falta vigor de fe, àdhuc en els qu i la professen 
i pract iquen. Un fe t ho comprova: l'ardor del s anticrist ians que 
els fa capaços dels màxims sacrificis no és pas compartit de bon 
tros pels crist ians. Ben lluny de m i el pensament de la guerra 
civil, de les armes, de les actituds rebels. J:.s, però, obra consumada 
la destrucció de tantes coses estimades. Fins on ha estat profunda 
la fcrida? 1 els qui l'han infligida, pels seus ideals sabien donar la 
vida, i haurien concentrat ¡'esperit en un sentiment vivíssim, si la 
ferida els hagués afectat a ells. 

Anunci de l'Evangeli i voluntat de martiri 

Dic: fal ta de fe, i em refereixo a la fe que és disposada al mar
tiri. o h i ha voluntat de martiri; de martiri pur, per ¡'ideal reli
giós. I a ixò fa pensar en la nostra migradesa d'esperit profunda
men t evangèlic. 

Que poc que entenem tots plegats el missatge evangèlic de la 
vida etema! Aquests dies ensopego a cada pas en el rés del bre
viari amb textos, paraules de Crist o dels seus sants, que trans
porten a un món diví, en el qual les altres coses d'aquest món 
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s'albiren en tota llur insignificança. 1 em vénen gairebé de nou, 
he de dir·ho. I em faig càrrec de com els havíem ensenyat poc, 
[jns ga irebé a ésse r lletra morta per a la major part dels pocs que 
egueixen l'Església aquÍ. Oh!, i pensar que el temps de viure això 

ens venia al damunt! 
Parlo de martiri carn per evocar la sang. No és pas això, ben 

al contrari. La disposició al martiri a què em refereixo és una 
disposició cie caritat suprema envers Déu i envers els germans. t.s 
l'antítesi de la llu ita i de l'odi, perquè no és matar, sinó deixar·se 
matar. 

No és menys greu la situació, si la mesurem en extensió. Som 
pocs, molt pocs, poquíssims. De dones, més. Però, si descomptem 
tot e l que hi ha de rutina, d'inèrcia, de pura afectació en coses ex
ternes, ens quedem amb una proporció reduïdíssima. Això m'ho 
havia dit moltes vegades, i ho havia manifestat; ara ho veig molt 
més clarament i enterboleix la meva visió fins a convertir·la en 
motiu de gran angoixa. Tant de bo que ho pogués explicar per un 
pessimisme momentani! No és així. però. Si abans ho comprovava 
i avui m'esvera, és perquè es tracta d'una terrible realitat. 

En aquestes condicions, l'estat en què probablement va a que· 
dar l'Església és d'una dificultat extrema. Em temo que alguas, 
molts, encara exageraran la gravetat. Sense mitjans, sense cap 
consideració c" terna, amb opressió, serà quasi impossible refer·se; 
és el que diran aquests que. per endavant, ja compto que seran 
molts. En canvi, amb tota sinceritat confesso que la mateixa difi
cultat portada a l'extrem pot ésser la base de la nostra renaixença 
veritable. 

Hem de fer poc cas de les reaccions naturals que fan anar els 
estats d'opinió com un pèndol d'un extrem a l'altre. Per diversos 
motius no n'hem de fer cas. Primer, perquè hi pot haver, i hi serà 
segons to tes les previsions, una força que actuarà d'ací endavant 
amb prou energia per impedir·ho, almenys per impedir l'exterio
rització d'aquests canvis. Segon, perquè aquests canvis involucren 
estats d'opinió molt confusos: hi entren opinions polítiques, inte
ressos ferits, desgat dels qui dominen, cansament d'una mateixa 
posició sostinguda, e tc.; i, en tot això, poc guany per a l'ideal veri· 
table, des del moment que hem comprovat que, d'anys i anys, a 
cada vaivé hi perdíem una carta . En últim terme, perquè aquestes 
reaccions són naturals i no sobrenaturals, essent així que el nostre 
resorgiment ha de venir per causes sobrenaturals i no naturals; 
SÓn reaccions passives i no actives, i és completant nosaltres allò 
que fa lta a la passió de Crist per a la difusió del seu Evangeli que 
ha d'ésser operada la redempció efectiva. 
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Hem d'ésser nosaltres, pocs O molts, qui restaurem el nostre 
poble; millor dit , qui e l posem en vies de restauració, ja que, no 
comptant amb un miracle, donada l'aversió de la generació que 
puja i q ue aquests dics hem pogut palpar, serà cosa de temps. 

l ha d 'ésser amb l'ideal sobrenatural de l'Evangeli que hem 
de realitza r-ho. Els q ui haguessin confiat algun dia en mitjans po
lítics, han de veure ara com tot això fracassa davant l'acció d 'or
dre espiritual dels idea ls contrari s, que arriben a l'acaparament 
dels mitj ans polítics per la seva acció en les consciències. 

El poder és el fi dels moviments socials, no el principi, ordinà
ri ament. I encara hem de tenir·ho més en compte nosa1tres, que 
no podem aspirar a l poder com a fi ú ltim, perquè el nostre objec
tiu és a l'esperit i és d'ordre sobrenatural. 

To t c i nostre delc r ha de consis ti r a fer a ixecar el s ull s dels 
homes vers una pà tria més a lta que la de la ter ra. No podem parar 
en aquest esforç d'electritzar les consciències amb un corrent d'es
pirituali tat que tingui per centre ideal Jesucrist, estimat i cobejat 
per damun t de tota altra cosa. 

Estimar, es timar el poble, el nostre poble 

Aixi com seria un error lligar el nostre redreçament a un pro
blemàtic redreçament polític, seria també un error desinteressar
nos del poble. La caritat, que es manifes ti en una cordia1itat ple
níssima, ha d'ésser la nostra arma única. Estimar, estimar el poble, 
cI nost re poble, encara que ell no ens vulgui correspondre. Cal que 
ens lIiguem a la seva vida, sense di stincions d'estamen ts ni de 
colors polítics . 

Per això crec que cometran un tort funest els qui abandonin 
el nostre poble, els qui en malparlin . els qui li guardin una ran
cún ia més o menys sorda. Ja sé que la nostra caritat no serà cor
resposta; més, que se rà objecte de menyspreu, com una manca de 
virilitat. Però, essent sincera, mostrant-se en obres, al final serà 
reconeguda en el seu valor. El que importa és que aquesta caritat 
no dera ll eixi. El nostre model no és el gest dels fills del tro, sinó 
de Crist clavat en creu. 

Cari tat a mb exempla ritat. E ls millors en tot i per tot , com els 
primers cristians. Di sposats a morir com els primer cristians en 
demostració de la fe cristiana. 

Aquestes ratlles, no Ics ha de llegir ningú més que jo; si algú 
més hagués de passa r-hi els ull s, segons qui fos, em faria retret 
potser de pobresa d'esperit. La ca ritat portada a l'extrem que aquí 
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proposo e l té, aques t aire d'a pocament, i és una idea molt difusa 
avui, àd huc entre cristians, la confusió d'aquests dos estats d'es
perit. Res més lluny de la verital. La cari tat q ue a rribi al martiri 
és la més gran valen tia. Per no haver inculcat aquesta idea d'una 
manera e fi caç, ens trobem a m b un espectacle de depressió com el 
que ens fa plora r llàgrimes ben amargues. 

He escrit p rou per avui. E l to de les meves paraules és pessi
mista . Però no em mou e l desco ratjament, sinó la voluntat d'esde
venir un al tre, un apòstol que es deixi matar o que es gasti, s i és 
aquesta altra la vo luntat de Déu, per la seva pàtria, que estimo amb 
to tes les forces de la meva àn ima. 

No puc deixar encara de recolli r algunes suggerències d'aques ts 
d ics per por d'obl idar·les. 

Quan pujàrem al santuari de la Mare de Déu del Mont, cercant 
un repòs que no va durar s inó un dia, pensava: Tan pacífi ca i tan 
bella que és la natu ralesa acomplint el destí que Déu li ha asse
nyalat, i que e ls homes no sàpiguen entendre's! 

La passió, com encega e ls homes! En temps normal m'hauria 
entès amb tots els meus ge rmans, i ara, en canvi, sóe un foragitat. 

Les idees noves s' insinuen com un joc inofensiu , després són un 
foc abrandat. 

DIA 3 D'AGOST 

La mà de Déu intervé en les coses d'aquest nostre món, al qual 
el ma te ix Déu ha volgut a torgar la lliberta t sense violentar-la. Els 
designis de Déu, a l cap i a la fi , són els que han de triomfar. Gra
veu-la, Senyor, en mi aquesta confiança plena en el vostre ajut, 
amb tanta força que mai no pugui trontollar. 

Reforma de l 'Església: tornar als orígens espirituals 

La providencialitat de moviments que semblen ben contraris als 
plans divins, me la propo ava un amic setmanes enrera precisa
ment com una explicació de fracassos i derro tes de l'Església. Te
nia ra6. Qui sap e l que pot contribuir tot el que està passant i el 
que es preveu a provocar la re forma que ens neguitejava a tants. 

Parlo de reforma i m'adono bé que es trac ta d'una paraula de 
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sentit múltiple, i que tendeix a expressar, en primer lloc, el més 
desorientador. 

Reforma, en l'Església, no ha de signjficar principalment sinó 
retorn a l'estat primitiu; i els qui s'emprengueren la tasca gegan
tina de fundar i propagar l'Església en un món tan refractari com 
el nostre a la doctrina de Crist, es compadirien de nosaltres, si 
ens sentissin parlar cie reforma subratllant la necessitat de sim
plifica r la vida exterm de l'Església o de transformar-la com siguL 
La característica dels primers temps de fervor no és una organit
zació o una tàctica determinada, sinó l'esperit que informava aquells 
cristians. Abans de tot, doncs, la reforma ha de produir-se en els 
esperi ts mi litants. Es trac ta de fer una obra de santedat. Si som 
cristians, allò que se'n diu cristians, farem obra de profit; sinó, no. 
Quantes vegades ho hauré predicat, això. i mentrestant no em 
preocupava sinó de dir-ho! 

Secundàriament, però, una reforma de l'estructura accidental 
i dels ressorts dinàmics de l'Església també fóra prou ben inte
ressant. I ara tal volta ens veurem bé massa ob ligats a dur·la a 
terme per força, i en un grau que no era pas de desitjar. 

Benefi cis, capítols, capellanies, ¿tenen utilitat manifesta? 

He d'ésser objectiu fins a la cruesa. El nivell de vida dels ecle
siàstics, d'un temps ençà, no era pas esplèndid ni molt menys; però 
hi havja un cert luxe d'additaments en l'organització que feien mal 
als ulls dels profans i resultaven desproporcionats a la situació 
real de l'Església; sobretot, perquè la seva eficiència era força min· 
sa. No em refereixo pas a les institucions d'apostolat, de cultura 
religiosa, de perfeccionament segons els consells evangèlics. Més 
n'haguéss im t ingudes d 'institucions semblants, per bé que una re
organització per augmentar-ne l'e ficàcia no hauria pas estat inútil. 
Moltes d 'elles patien d'anquilosi i d 'excés de descentralització (sic, 
cen trali tzació?). 

Al que vaig és a les institucions com la de beneficis, de capítols, 
de capellanies, que menaven a concentrar eclesiàstics i més ecle
siàs tics en els centres de població sense una utilitat manjfesta, al
menys que correspongués a la impressió que es produïa externa
ment. Posem-nos en el cas dels profans -i també ens hj hem de 
posar per valorar l'efecte social d'aquests fenòmens- i diguem
nos s i no era desorientadora la vista de tants clergues sense ocupa
ció determinada. l observo que poques coses hi ha tan revoltants, 
sobretot en un temps com el d'avui, en què és proclamada a tots 
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el s vents la necessita t de la cooperació social, com la sospita de 
pa ras itis me en un nucli de la societat. 

Que això [a fortor de socialisme? De cap manera. En faria si 
a firm és que l'ocupació dels eclesiàs tics hauria d 'ésser d'ordre pro
duc tiu ma te ria l. Ni és q ue menys ti ngu i l'ocupació divina del sacer
doci pe l sacrifici i l'oració, perquè essent a ltíssima i raó suficient 
de l'ordenació sacerdotal, en general, no ha de justificar la vida 
excess ivamen t pl àcida d 'a lguns sacerdots. Tampoc no crec que si
gui un j us ti ficant la tasca oculta que exigeix l'administració de 
l'Església i la d irecc ió de les ànimes. Amb més activita t, podria 
fer-se tot reduin t el pe rsonal encarregat d'aq uestes tasques. 

Que tot això és contrari a la legis lació de l'Església? No crec 
que per part de l'a lta di recció eclesiàs tica hom hagués trobat 
una di ficu ltat insuperable per a una reo rganització cridada a una 
eficàcia major en les circumstàncies concretes de la nostra terra. 

Bé, a questa profusió, no pas de personal, sinó de personal no 
veritablement ocupa t en tasques apostòliques, repercutia en la vida 
parroquial, per un m oti u que un hauria d it benefactor, i era, en 
realitat, con traproduen t. E m refereixo a l desig de complaure a ]a 
gent facili tan t-los e l compliment dels deu res religiosos, en dispo
sa r d 'un pe rsonal abundant a les parròquies grans q ue no tenia 
fe ina sinó e ls d ies de festa. E l poble creient ho volia; però, al cap· 
davall , a ixò portava a una comoditat que no era necessària i més 
avia t engorronia e ls fi dels mateixos, que anaven a missa els diu-
11lenges i amb u n q uartet i mig, sense sentir cus ... 

DIA 4 D'AGOST 

E m referia ahir a algunes falles en l'estructura accidental de 
l 'organització eclesiàst ica a la nostra terra que reclamaven una 
reform a. Ara bé massa que la rectificació s 'imposarà. No obstant, 
ens mos tra a ixò un bé que pot sortir d 'una situació tanmateix ca
tastròfica . 

Objectivitat i eficàcia 

No era pas sols en l'organització, en la marxa de l'Església, en 
l'act ivitat, en l'operació apostòlica de l'Església, on s'assenyalaven 
actituds que re tardaven l'avenç i eren, per això mateix, tot un 
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sistema de decadència. Era la disposició a cercar en els càrrecs 
una manera de viure, més que una manera de portar els homes a 
Déu . Que n'hi ha de proves d 'aquesta disposició! No era pas d'una 
generalitat absoluta. N'hi havia força de sacerdot s -els més els 
hauríem trobat en la vida parroquial- que treballaven amb ardor 
i despreniment; però , àdhuc en aq uest nucli, es feia sentir massa 
la lara original d'haver cercat més la comoditat que l'eficàcia apos· 
tòl ica. 

Hom pot retreure que això no hauria pas aturat la torrentada 
sectària. Plenament d'acord ; perquè l'aversió a l'Església no ha 
pas nascut co m un germen de la corrupció eclesiàstica, ans de la 
voluntat nodrida en principis materialistes d'anihilar l'Església. 

Si rubratlJo les fall es, és pel que ens serviran d'a lliçonament i 
per mirar d'assolir una conducta ta l que ens permeti un altre dia 
l'honor d'una derrota aparen t - les derrotes de l'Església, totes bo 
són d 'aparcnts- amb el màxim de glòria. 

La reforma , per tant, s'ha de fer en el se ntit d'una major efi
càcja en l'orga nització i en e l de l'esperit militant dels sacerdots. 
Després de la prova, en el radi més o menys extens que se'ns ofe
reixi de treball - la meva temença és que, donada la persecució 
de què se'ns farà objecte, serà redlÜdíssim-, cada sacerdot ha de 
tenir ]a seva feina, suficient per a ocupar·l0 totalment, i cada 
fei na ha d 'ésser feta del tot amb amor i amb gran abnegació. 

La feina nostra, cal tenir-ho ben en compte, cal que respongui 
a un pla d'objectivitat. Heus aquí una altra de les nostres falles , 
de la qual molts hem patit i a la qual no escauria, per altra banda", 
una acusació massa forta. Quan la decadència comporta, quasi ne· 
cessàriament, desorientació j esgotament, quan en lloc de guanyar 
hom perd cada dia, és una mica natural que l'afan y de satisfacció 
innat en els homes cerqui d'acontentar·se amb aparences i il
lusions. D'aqui, aquest recomptar èxits que no pesaven, aquell 
treballar perquè sí, sense mirar l'avenç positiu que, com que no 
hi cra , ni era cobejat massa, ni invitava gaire a constatar-lo. 

És c1ar que això argüeix manca de tremp d'esperit i, sobretot, 
manca de grans dirigents, perquè, en l'adversitat, aquesta gran
desa i fortalesa d'ànim es manifesta en molt pocs i, si de cas, on 
no havia de mancar era en les esferes directives. 

[mporta, doncs, cercar uns catòlics amb inquietud i amb cobe
jança insadollable. Si és explicable la manca d'aquests caràcters 
dotats de la voluntat de conquesta efectiva en el temps de la deca
dència per una llei d'enrariment espiritual, seria lamentable quan, 
havent-ho perdut tot, toquem les realitats crues i no hi ha lloc 
per a iHusions de cap mena. 
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Moviments renovadors: dos esperits en pugna 

Aquesta reflex ió porta a considerar un aspecte del treball que 
es feia fin s ara, en l'a preciació del qual es pot dir que es mani
festava d'una manera ple na la fa lla que anotàve m, i que, en canvi, 
pel sol ret d'haver-sc produït , donan t motiu a comentaris ben di
versos, és lot un pern d'esperança. 

Es trac ta de Ics obres d'orga nització mode rna , iniciades, pri
me l", entre e ls homes, realitzades després amb més solidesa entre 
e ls joves, a fi de forn ir a l'Esglés ia masses i bons estols de mili
tan ts. No vull pas a turar-me ara a sospesar e l valor de les crítiques 
que e ls homes i les d irectrius concret es d 'aquests mov iments han 
motiva t. Em limito a l'esperit que els informava. E l seu esperit 
cra de conq uesta efectiva. Els esforços foren més o menys reeixits, 
però, sense cap mena de dubte, e ra viva en e ls que les portaven la 
consciència i l'ango ixa de la descri s tianització popular en grau es· 
rercïdor; e ls movia l'anhel de refer la casa en ruïnes. Amb tot, e l 
recel primer i e l repudi després es produïren entorn d 'aquests 
moviments. 

Per què? Basta ria de c1e fi.nir-se Ics causes, donada la multip1i· 
citat d'aspectes que embull en les dissessions dels homes; àdhuc 
m 'inclinaria a crcure que no escassejaven les raons -que anome
naria pelites- a ls contradictors . Així i tot, tampoc no era difícil 
d'adver tir a l ll a rg de la contesa una contraposició d'esperits . Uns 
volien renova r, fer feina, acosta r·se a l poble, partint de la base de 
la nos tra in fe rior ita t numèrica i de la desvaluació social; els altres 
eren partida ri s de no trencar massa els motlles, d'anar fent i de 
no contam inar·se. 

Estaven en pugna aquests dos esperits. Sense que fos massa 
comprès, e l prime r enrolava multitud d'adeptes, però cada cop h a 
vençu t el darrer en la pràctica. tS un punt per a meditar seriosa· 
ment. Pe rò també és un fet qu e cal tenir en compte que s'h agi 
produït el primer moviment en un ambient de franca s impatia. 
Si d 'una forma o altra arribéssim e ls catòlics d 'ac! a fer prendre 
de faisó dcfin itiva l'esperit renovador, amb l'accent ambiciós que 
a lguns ja li havien sabut comunicar, traduint-lo en motor de tota 
una conducta, crec que e n nosaltres passada a llò de les idees no· 
ves, que comencen insinuant·se com un joc d'infants i acaben es· 
sent un movi ment abassegador. 

Quantes reflexions més em suggereix el comentari que acabo 
de fer!J:.s que he entrat en el món de les dissensions entre els ca· 
tòUcs d 'ací; dissensions més o menys confessades, però existents, 
amb una efectivitat de paralització fo rmidable de les activita ts 
catòliques. 
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Ho torno a repetir. Com s'ha ret sensible ací la falta d 'una 
direcció potent que s'endugués darrera seu les mentalitats! Era 
massa jovenet quan va morir el Dr. Torras per adonar-me de la 
influència real que exercí en el nostre poble, però em fa l'efecte 
que en calien encara molts altres per a establir una veritable 
unitat de pensament.. 

Por de contaminar-se 

M'ha sortit de la ploma fa poc un mot que crec que resumeix 
l'essència de l'actitud refractària a la reforma que hi ha hagut ací: 
la por a contaminar-se. Però, això, no sé si val més no pensar-ho en 
aquests moments tan intensament crítics. 

El cas és que, si les coses acaben malamen t com sembla i se
gons la trajectòria terrible amb què han començat, el canvi haurà 
d'operar-se per força; ara que amb unes possibilitats d'actuació 
tan minses que fa dol de pensa r-hi. 

El perill de contaminació que alguns preveien. on era? En )'or
dre de les idees liberals?, de la revolució social?, dels costums 
modernitzants?, de la política? No sé si assenyalo tots els viaranys 
per on era albirat el perill. Caldria també una bona dosi de força 
intuïtiva per a endevinar la proporció de cada un d'aquests factors 
en la temença, ja que no es troben al meu abast almenys els mit
jans de fer sobre això un estudi positiu amb dades documentals. 
Pe rò jo diria que en l'ànim dels qui tremolaven davant un possible 
con tac te amb les masses pesaven més els perills de cajre polític 
que e ls d'altra qualsevol mena. M'atinc a les meves observacions 
personals. 

La tendència a la relaxació en els costums de pielat, o de con
descendència amb la frivolitat moderna de tipus materialista, ja 
era proposada ja com a argument per a refusar l'esperit nou; però 
hom advertia, en la major part, que era més aviat un recurs de 
discussió que no pas una prova bàsica de la convicció contrària. 
Per altra banda, cada dia era menys freqüent. 

Tampoc no era molt agressiva l'acusació d'extremisme social, 
sob retot d'una manera conscient. Faig aquest afegitó, perquè en 
aquest punt crec que sí que s'han donat casos (parlo dels anys en 
què jo he viscut la lluita) de paralització d'esforços renovadors 
o d'anhels de compartir els ideals de reivindicació social pel lligam 
existent entre els nostres militants i els interessats a seguir gau· 
dinl d'una determinada posició social. Però no ha estat aquest un 
retret que s'hagi presentat massa de cara. Actuava més per abal· 
timent que per via de contradicció manifesta, d'uns anys ençà . 
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Tocan t a refo rmes soc ials , el que hi havia, hem de con ressar·ho, 
era ignorància , més que res més. Ignorància que es traduïa en 
apa t ia j en una p ropaganda sense à ni ma i sense anhel de les doc· 
t ri nes socia ls; o bé es traduïa en e rrors de gru ix, quan t a actuació, 
més que en oposició man ifes ta, lleva t del secto r directament inte· 
ressa l. 

E l gran per ill de contaminació e l ve ien, els qu i ta nta força han 
tingut sem pre per a barrar e l pas dels renovadors, en la política. 
l en dos aspectes de la po lítica: e l ca ta lanisme, a Ca ta lunya, i les 
idees més o menys li bera ls, en general. 

Pod ria anotar·ne ací a nècdo tes altament colpidores. No cal; les 
reco rclo prou i mas a. l d ir ia que, d in tre Catalunya, el perill cata· 
lanista era més sen tit que cap a lt re. Fa pena pensa r en a ixò. Que 
la po lí tica hagi estat la desba llestadora de les activita ts c ris tianes! 
es la men tab le, lamentab le. No obstant , és un fe t, al meu parer, 
d'una influència dec isiva. Com fa pensa r a ixò en la necessita t de 
dur a terme un examen dc consciència coHcc liu q ue posés les co· 
ses a l seu pu nt. 1 moll em temo que passarem molt de temps abans 
no ent r i la llum en els nostres rengles que ens torni capaços d'a· 
questa s inceritat i dc Ics recti fi cacions consegüents. 

Dades sobre els primers dies de la guerra 

Ano to Ics da tes que serà bo de recordar exactamen t un a ltre 
dia : 

E l d.ia 18 de j uliol vai g assabenta r·me com d 'un r umor ve rídic 
de la sublevació mi li tar. 

El dja 19 va ig ven ir a casa a celebra r el sant de la meva mare 
i va ig pred ica r a la tarda en la fun ció de la Mare de Déu del Carme, 
pe r no have r arriba t e l p redicador. Al ma tí, en sortir de Girona, 
les tropes ja. e ren a l ca rrer. 

El d ia 20 vaig començar a quedar·me a la rectoria pe r fer com· 
panyi a a ls cape ll ans. 

E l d ia 21, igua l. Últi m dia de dir m issa. 
El d ia 22 , al vespre, van marxa r de la rectoria els capellans. 
El dia 23 , amb el senyo r recto r, anem a la Ma re de Déu del 

Mont. 
El dia 24 hem dc torna r a ba ixar, vis t que l'endemà ani ran a 

incautar·se del sa ntuari. Olti m dia de combregar. 
El dia 25, sant J aume, a casa. 
El senyor rector ha ana t a casa del S r. Ribera. Al vespre l'ecu· 

lIen a lguns objectes de les esglésies i en cremen d 'a ltres. 
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Dia 26, diumenge, comencen a desembarassar totalmente les 
esglésies. 

Dia 27 . Acaben de treure-ho tot i hi calen foc. 
Dia 28 i següents, fin s al present, segueixo a casa. 

DIA 5 D'AGOST 

Voldria saber prou d'història per a explicar-me la tragèdia d'Es
panya. Confesso la meva insuficiència en aquesta matèria í em 
limito a fixar les idees que, a la llum sinistra de la guerra civil 
d'aquests dies, ens turmen ten. 

Espanya sense ideal nacional, en perpètua guerra civil 

Espanya, al meu en tendre, és un país on, des de fa molt de 
tem ps, s'ha trencat tota unitat de pensamen t i, per això mateix, 
Ja poss ibilitat d'una convivència civil. Hem arribat a tal extrem de 
discòrdia que po tser no hi ha w} punt on ens entenguem. Almenys, 
hom s 'esforça a (er cas omís d 'aquelles idees que, bé per elemen
tals} bé per la utili tat gene ral, podrien fornir avinentesa d'enten
dre'ns. 

D'aquí ve que, per o. molls, tant d'una banda com de l'altra, 
l'única manera de constituir-nos, o s igui, d'establir un règim esta
ble de pau, pot trobar-se en l'esclafament de l'adversari. J aixi és 
COm vivim en perpètua guerra civil des que les idees liberals van 
difondre 's per Espanya . El temps que va del final de les guerres 
colonials a l'any divuit, temps de calma política relativa, és més 
aviat temps de fatiga que de veritable abandó de la lluita. 

Per què s'ha esdevingut així? Esmento que, al meu entendre, 
el cas no és pas únic, que s'ha produït amb més o menys violència 
pertot on hi havia un sed iment sòlid de catolicita t que no podia 
conjum inar-se amb les idees noves que, pel mateix motiu, es pre
sentaven amb un caire més agressiu d'anticatoIicismc. Si en d'al
tres bandes les hosts adversàries han perdut més aviat els can
tells d 'aversió plena i han assolit d'cntendre's una mica, ha estat 
perquè un ideal nacional, un ferment de patrioti sme, ha posat en 
contacte els esperits i els ha fet entendre que una lluita d'idees 
no havia d'ésser una guerra a mort. 1::5 que la tolerància, de la 
qual tants es vanen, no és pas un dret que pugui brandar-se com 
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una arma, s inó una virtul difícil d'adqu irir coHectivamen t, i quan 
"obté és, en genera l, per una lle i de diversió de l'esperit , per apli, 
cac ió a altres idees que tenen la peculiari tat d'interessar uns i 
alt res . 

A Espanya, aques t ideal comú ha faltat en absolut, perquè l'e
fervescència de la pugna s 'ha p roduït en el moment de la frustra
ció polí tica, del desengany nacional, acompanya t d'una carència 
notable de gran s homes. Ta l volta, però, aquesta carència era fruit 
també de l'extremositat a què s'havia portat la lluita, amb la inu
tilització consegüen t dels esforços i la desiHusió dels qui els rea
li tzaven. 

Una prova d'aques ta suposi ció darrera qui sap si no ens la 
dóna e l que ha passat a Catalunya. Ací no ha pas falta t un ideal 
col'lectiu, àdhuc no han faltat homes de ta lla ; però, dins l'òrbita 
de la política espanyola, no hi ha hagu t posibilitat de superar i 
anu l1 ar la guerra civil. Les circumstàncies han pogut més que e ls 
homes, salvant els seus probables errors, i els han condemnat al 
fracàs . Si entorn de l'ideal cata là haguessin sorgi t de bon principi 
les divergències en la forma canibalesca d'avui, dubto que aquells 
homes que va ren forjar-lo no s'haguessin gas tat abans dc la seva 
eclosió. 

To t això són raonaments molt hipotè tics, amb ben possible par
c ial itat, m'ho reconec. El que crec cert , i ho he de creure, perquè 
aquests dies està a la vista, és la discrepància fonamental en )a 
vida civi l d'Espanya. A això, han anat afegint-se cada dia més les 
con teses socials, amb el propòsit declarat de llui ta i sobre una 
basc materiali sta, tant de l'una banda com de l'altra, que dóna a 
la guerra civil e l to de guerra fero tge que estem con templant. 

Aquest és e l fet q ue po t servir de base a l'explicació dels errors 
comesos en ambdós camps. 

l'error per antonomàsia: 
catòlics i anticatòlics com a dos fronts 

Quan parlo de dos camps és evident que vuU referi r-me, per 
més que em repugni, al camp catòlic i al camp antica tòlic. I aquest 
és l'error per an tonomàsia que cal assenyalar en la situació d'Es
panya: que per la manera, no dic pas estranya , d'entendre la lluita, 
s'hagi arribat a aq ues ta delimitació de fronteres espiri tuals, a.mb 
el segell de la catolicitat o l'anticatolicitat. 

Per constatar-ho, no m'he de fixar s inó en les ruïnes que ací 
tenim causades després del triomf popular. Eren refugis dels ene-
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mies, Ics esglésies? Havien sortit d 'allí, Ics armes? No. Eren dels 
catòlics, senzillament, i els qui les destruïen feia temps que espe
raven l'avinentesa de poder esclafar els ca tòlics. E l mòbil primer 
de lluita per a ells era l'antireligió. El catolicisme és l'enemk, pro
voqui o no provoqui. l aquest ret és més evident, perquè si en una 
regió d'Espanya hi ha esperits oberts dintre el sector catòlic és 
a Catalunya. 

D'altra banda, costaria gaire de demostrar l'aversió de]s catò
lics més conspicus d'Espanya per al nou règim? A Catalunya he 
dit que cra on hi havia esperits més oberts i més favorables a les 
formes noves dins el sector catòlic, és més, jo diria que hi són en 
majoria, i això posa més en evidència el fanatisme sectari dels 
anticristians; però, innegablement, aquell nucli que, essent més 
reduït, és el que té més influència en les esferes subalternes cie la 
direcció eclesiàstica, repudia de cor el nou règim i s'avindria de 
bona gana amb qualsevol intent de subversió. Pel que passa ací, 
jutjo cic la simpatia amb què deuen voltar els catòlics de terres 
endins tot propòsit d'opressió clels contraris. En la qües tió de rè
gim hi ha el nus de la contesa. Uns diuen: Si no anihilem el cato
licisme, la república no serà la república; ja no ens interessa. E ls 
altres, per la seva banda: La república és ant.icatòlica; no proveu 
de batejar-la, és inútil. l si objecteu a aquests que una cosa és el 
règim i una altra els qui el manipulen, us contesten: Però, mentre 
hi hagi república, els republicans la tindran acaparada, i ja sabeu 
qui són els republicans a Espanya. 

En definilíva, la lluita antireligiosa, d'on s'havia partit, es man
té i s'en tafura en lotes les altres qüestions que semblen, i ho són 
potser, suscitades amb la dèria de mantenir-la. 

Dur la discussió a altres terrenys 

Pot rer l'efecte que a ixò és lògic i que no hi ha error, per tan t. 
Sí, hi ha error en ambdues parts. l la prova és que, si ¡'ànima de 
la guerra civil és la lluita religiosa, no obstant aparentment hom 
addueix altres motius per justificar-la. Hi ha qui pot saber, entre 
els adversaris, que el catolicisme no se'l combat a trets; h i ha qui 
sap, entre els nostres, que e l catolicisme no s'imposa amb la força; 
amb tot, es lluita per això. Ara que aquest veritable motiu hom 
el paRia amb altres de marca menys intolerant. Senyal, doncs, que 
era poss ible sortir-se de l'esfera religiosa i entaular la discussió 
en terreny menys fonamental i on hauríem trobat punts de coinci
dència més fàcilment. 
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J:.s interessant d'anotar aquesta possibilitat de coincidència en 
qüestions més accidentals, cosa que ens fa veure la multitud d'er
rors comesos. Els beBigerants donen uns motius aparents de llu ita 
per justificar l'animadversió religiosa, com si aquests motius fos
sin els més colpidors: temes accidentals de di scòrdia, però tan in
dubtables, que és possible de recolzar-hi per mantenir la guerra 
encesa; i, no obstant, s i sabien discutir-los separadamen t d'allò 
que és tema fonamental, trobarien un s i altres que han pres posi
cions ben sovint exagerades i àdhuc, en força casos, no correspo
nents a la tot alit a t de la seva ideologia. Veuríem aleshores secta
ri s burgesos pened in t-se de fer d'anarquistes, per exemple; i una 
bona munió de catòlics deixant de semblar capitalistes sense un 
borrall dc recança. 

Els humils, allunyats de l'Església? 

Una a ltra hora podré esbrinar si era -si és- o no possible 
d'abandonar el terreny de la lluita religiosa; el que sí que és cert és 
que hi havia i hi ha lloc per a aclarir conceptes i no deixar-se portar 
a posicions fa lses, com és aquesta d'involucrar - penso en els nos
tres- en la defensa de les idees religioses, coses que no li eren de 
cap manera consubstancials, barrejant la política i els interessos de 
la terra amb la tasca d'apostolat per a la vida eterna. 

El més sensible en això ha estat que, essent e ls hunlils els inte
ressats a cercar canv is polítics i socials i els poderosos a conservar 
l'ordre existent, els qui per fer triomfar el laïcisme havien de se
guir un cam( de subversió se n'han emportat les masses, i nos
altres, que a cada trontoll de la vida coHectiva sen tiem un sobre
salt cie possible ruïna, ens hem quedat amb els poderosos, o sigui 
amb els menys. No és que han d'ésser menystinguts per ésser els 
menys, sinó que em sap greu de no poder-me sentir acompanyat 
pel s humils que, d'altra banda, són els predilectes de Jesús i tam
bé cren fins ara els més despresos en llur fe. 

Siguem els primers a rectificar i a cridar a concòrdia! 

Qualsevol que llegís això diria que faig el joc als enemics de
clarats de Ja religió, de tant que faig retrets als nostres. I no és 
així. Reconec com el primer la voluntat decidida que tenen de des
truir fins als fonaments tot vestigi cristià. Reconec que són ells 
qui han iniciat la lluita i han provocat sempre en el mateix terreny. 
Que seran els darrers a deposar l'actitud beJ-Jjgerant, incapaços, 
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per fanatisme, de cedir davant l'interès de concòrdia patriòtica. 
E.s més, a Catalunya, per concupiscències de govern, s'han propo
~al, i ho aconsegueixen, foragi tar del camp patriòtic els quJ, en lloc 
d'ésser refractaris a entrar-hi, l'havien conreat abans que ells, dei
xant-los sense arguments per a prosseguir la labor d'aportació de 
tots els sectors a l'esfera del sentiment patriòtic. Reconec tot això, 
però també veig les nostres falles i me les he de dir, per tal com 
demà haurem d'emprendre un treball duríssim i no podrem pas 
prescindir de les realitats. També he de tenir en compte que, po
sats en el camí de la rectificació, és als nostres a qui hauré de 
predicar-ho. E ls altres no m'escoltarien. 

Tanta recti ficació, tant disposar-se a l'esmena d'errors que val
drà per una confess ió, no importa pas vi lesa d'esperit? Crec que 
l'altre dia ja me la feia aquesta mateixa objecció. Com sia, en la 
qüestió present, no serà pas un rebaixament deshonrós ésser els 
primers a cridar a la concòrdia. Algú ha de començar; seria pueril 
cntc tar-sc a voler que comenci l'altre. I a nosaltres ens toca més, 
no perquè tinguem més culpa, em refereixo sobretot a Catalunya 
- les esglésies de Catalunya en són prova d'on és la culpa-, sinó 
perquè la cari tat és patrimoni dels cristians, i perquè així ens po
;a rCm en condició de fer confessió de la fe sense barrejar-la amb 
doctrines humanes, sense adoptar act ituds violentes, que traurien 
valor a aquella confessió i a la disposició consegüent de martiri. 
Vull dir que, si els catòlics de Catalunya saben desprendre 's del 
pes mo rt de les mixtificacions passades, tot el que en els Jaies 
s igui propòsit de con tinuar la lluita a mort no farà altra cosa que 
donar més valor a la nostra fe i a l'exemplaritat de la seva confes
s ió . Una situació així potser és inevitable -desitjo que no ho s i~ 
gui-, però crec que seria també el millor ressort per a desvetllar 
la consciència de la gent del nostre poble que, en bona part, d'una 
manera molt vaga i molt esmorteïda, això sí , encara té elements 
cristians. 

DIA 6 D'AGOST 

He rellegi t el que vaig escriure aJúr, i trobo que algú em podria 
djr que peco de teòric, ja que la realitat és massa complexa i bar
reja massa les qüestions humanes per poder prescindir. amb les 
distincions que jo feia de problemes accidentals i substancials, 
dels primers en l'acció eclesiàstica. 
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Ara que també penso que e ls qui sospito que voldrien prendre 
una pos ició més pràctica han ben falla t pràc ticament en llurs di
rectrius. Amb tot, va l la pena d'un aclarimenl. 

Deslligar l 'Església de tot compromis pol itic 

Cert que les sospites i els malentesos no es poden pas desfer 
aixi carn així, i per més que hom separi l'acció eclesiàstica de 
"acció dels ca tòlics, mai les dues esferes no apareixeran prou se
parades; de tota manera, és possible fer una separació d 'actua· 
cians, i procedint amb rectitud, si no evitàvem el malen tès, evi· 
ta ríem e l seu fonament, que és a llò que a nosaltres e ns ha d 'inte· 
ressar. 

En quin sen tit hau ríem de fer aquesta separació? En e l sentit 
de deslligar l'Església de lOt compromís polític, àdhuc amb els 
catòlics; i deixa r a ls ca tòlics q ue defensin , sota la seva exclusiva 
responsabili tat, llurs preferències polí tiques i llurs interessos eco-
nòmics, sense que poguessin atribuir·se un monopoli de la defensa 
pública de l'Església que correspon a ella mateixa, i hauria d'ésser 
fet a sempre amb un criteri de caritat i no de lluita. Molt bé que els 
ca tòlics sabessin ben regü··se en llur acció pròpia, però si equ ivo. 
caven e l camí política ment, que e lls n'acceptessin to ta la respon· 
sab ilital. 

Aquest és ci sentit de les reflexions q ue ahir em feia. He de 
veu re fin s on, teòricament i pràcticament, és admissible. Em cal 
una bona dosi d 'imparcialita t , ho veig, donada la meva inclinació 
de sempre en un sentit aprovatiu d'aquesta tesi. 

IÒs admissible que l'Església es desll igui de tot compromís po
lít ic? Parlant en termes generals, atès e l fi sobrenatural de ]'Es· 
glésia , aquesta no ha de fer política i, per tant, no ha de Iligar·se 
amb cap tendència purament d'aquest ordre. Fer polít ica o flan· 
quejar una política, seria immiscir-se en afers per als quals no ha 
estat fundada. J:.s eviden t. 

1 quan la po lítica toca l'al tar? Aleshores l'Església, també evi
dentment, pot protestar i pot actuar; però es mou en l'esfera seva, 
la dels objectius espirituals. Sobre això tampoc no pot oferir·se'm 
cap dubte, tractant-se de l'ús dels mitjans pròpiament eclesiàstics, 
que en terme extrem no han de portar a la lluita agressiva, sinó 
a la conress ió de la fe fins a l'heroisme del marti ri. He de fer-me 
memòria q ue el cas és e l de l'Església en circums tàncies com les 
que ara troba en bona part dels pobles. 
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Informar la política dels catòlics? 

Però, dona t que, si bé l'objectiu de l'Esglés ia és sobrenatural, 
ha de viure en aquest món entre els homes i no li és indiferent 
la cristianització de la vida civi l maleixa, no pot informar la polí
tica dels catòl ics en a llò que tingui d'objectiu cristianitzador? J:.s 
ci punt neuràlgic de la qüest ió. Diria que no sols pot, ans també 
ha d'informar els catòlics en l'exercici dels seus deures polítics 
pertocant a la justa i prudent defensa de la religiositat pública. 
No és de la seVa incumbència, amb tot, intervenir en la formació 
o les activitats dels partits polítics, encara que es diguin catòlics 
o iguin integrats en la seva totalitat per catòlics. En el terreny 
pràctic que volem trepitjar, és comprensible el cas d'haver d'inter
venir en l'a lta actuació dels partits d'orientació cristiana, quan 
s'hagin de defensar en la vida pública interessos religiosos, i no
més amb aquest motiu. I nrormar els catòlics aixi, en general, de 
qualsevo l partit que s iguin, en l'ordre estrictament religiós de la 
vida pública, no és sortir·se de l'esfera pròpia de l'Església, sinó 
complir la seva missió estricta. Ara, informar la política dels catò
lics en general , com qui, per assegurar millor la tàctica, preten
gués o rienta r-los en els diversos problemes humans que es poden 
presentar, fet aUloritalivament, seria una extralimitació, al meu 
enlendre. Un consell, sobretot, per evitar errades de gruix, es com
prèn que qui estigu i prou alt per mesurar bé les conseqüències 
per a la religió que podria reportar indirectament el fet en qüestió, 
podrà donar-lo amb tota la delicadesa i sota la seva responsabilitat. 
Passa r d'aquí. ho crec molt perillós en teoria i en la pràctica . 

Comparti r les satisfaccions i les angoixes del poble 

Crec que això resta força clar. Només cal subratllar una idea 
i una conseqüència pràctica de molt d'interès. I és, la prime ra , qu e 
l'Església es troba representada davant el poble, no sols per la 
jerarquia, ans per la clerecia en general i, en certa manera, per 
aquells laics també que ocupen llocs elevats en les organitzacions 
catòliques. l la segona és que to ts e ls compresos en aquesta repre
sen tació general de l'Església, a l meu parer, haurien d'observar 
aquella línia de conducta, tocant a la política. Particularment, es 
pot tenir la idea que més plagui: poden exerci r-se els drets civils 
persona lmen t d'acord amb la idea que un tingui. Públicament, im
miscir-se en la política i en els partits polítics, no ha de fer-sc, 
llevat del cas excepciona l d'a lgun que d 'una manera pública també 
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s igui deslli gat de la representació eclesiàs tica que altrament li se
ria inherent. 

Encara, això no és tot. Si no es pot actuar públicament, cal 
desprendre's de tota signiricació púb lica, evitant aquelles mani
fes tacions que, exterioritzant un criteri indi \idual, són preses com 
a proves de solidaritat amb els corrents que així mateix les defen
sen. I, si no s'ha de manifestar una idea, val més no fer-ne un 
objecte de preocupació con stant, ni de conversa, a fi de no caure 
en la temptació de pretendre de formar un ambient, que val per 
una propaganda i per una significació política, quan nO influeix 
en ac tivitats purament eclesiàstiques que reclamen abstracció to
tal d'interessos humans. tS més, m'inclino a desitjar, o desitjo de l 
tot, que en tot allò que sigui indiferent per a la vida eterna, i són 
molleS les coses que entren en aq uesta categoria, els eclesiàstics 
tendeixin a com partir les idees del poble, per més que un sector, 
to t i que sigui catòlic, mantingui una opinió contrària. 

No hauria pas de dir-ho, però és tan importan t que val més 
que ho anoti: la desconnexió amb la política no significa pas des
connexió amb ci poble en general i amb els interessos veritable
ment com uns, diríem , de la pàtria , no dels partits . Per bé que per
tany, als qui en són legítimament encarrega ts, de tenir-ne cura, l'in
te rès cic l'Església en aquests casos fa paten t la plenitud de la 
seva caritat, que comparteix totes les satisfaccions i angoixes del 
poble. 

La despreocupació de la política assoliria la màxima eficàcia en 
ésser suplerta per una preocupació intensíssima per la vida sobre
na tura l dels homes. 

Parti t s po lítics amb nom de catòlics? 

De tot el que he escrit es desprèn com és ben justa la llibertat 
1 la responsabi litat exclusiva dels catòlics en matèria purament 
polít ica. Res ta només esbrinar el revés d'aque1l aspecte que as
senyalàvem com el punt neurà lgic de tota la qüestió. 

Com han de fer e ls catòlics la defensa pública de l'Església? 
Es evident que, fora de la política, l'han de fer amb la confessió 
de llur fe, com a membres que són de la comu nitat eclesiàstica. 
[ en po lítica? 

En política és evident igualment que cada cristià ha de fer in
divid ualment profess ió crist iana. Els partits han de dir-se'n? Si el 
nom. donades les circumstàncies, és susceptible d'ésser entès com 
l'expressió de la fe dels qui el componen, de la base doctrinal en 
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què recolzen els punts generals del programa quant a religiositat 
i al concepte de la justícia, de la moralitat i de la cooperació 
pública. 

DIA. 7 O'A.GOST 

Em sento anhelant de fer quelcom d'utilitat tant per als uns 
com per als altres, que tots som germans, tots som cridats a sal· 
vació. Només em do l la meva feb lesa a concreta r e ls propòsits de 
cari ta t que em passen pel pensament; propòsits de caritat. 

El catolicisme és una religió, no una política 

De ixava ahir la qües tió en el punt de la part que penoca als 
catòlics, actuant política men t, en la defensa pública del catolicis
me. I encelant el tema en l'aspecte més senzill, em preguntava 
si els partits formats per catòlics podien portar el nom de catòlic . 
Entenc que això només seria líci t en les circumstàncies molt espe
c ia ls en què aquest títol tingués la significació exclu iva de recol
zament en els principis generals de l'Església sobre justícia, mo
ralitat , esperit de coHaboraci6 patriòtica i social, religiositat pú
blica, sense comprometre per res aquests fonaments doctrinals 
en les solucions concretes que són cridats a donar e ls par tits polí
tics. Vull dir sempre que, tant e ls qui l'ostenten com els qui sc 'I 
miren enfront , aquest títol, només h i haguessin de veure una pro
fes sió d'ortodòxia en e ls principis, no mai un acaparament de l'or
todòxia, àdh uc per a coses tan indife ren ts com les que són d 'incum
bència politica. Però, com que unes circumstàncies així, de tanta 
disc reció, en l'ambient confusionari i agitat de la política, és molt 
rar que es donin, pe r això val més prescindir d'aquest nom, massa 
universal per a exposar-lo a la s ign ificació restrictiva de partit. 

El s motius d 'aquest criteri són: primer, que el ca tolici sme és 
una re ligió i no una política, una fe sob renatural i no un programa 
de solucions terrenals; segon, que en el catolicisme hi cap tothom, 
mentre admeti els seus dogmes i s'avingui a la seva disciplina , 
encara que no admeti e l programa O la disciplina d 'un determinat 
partit polític, per calòlic que es digui; tercer, que s'ha d'evitar el 
perill, fins el perill de la sospi ta, que un partit polític té l'hege
monia de la defensa de l'Esglés ia. 
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o sigui , que cal salvar-se de dos esculls : un , que algú pugui 
creure que és cosa con trària a l'ortodòxia la discrepància d'or
dre humà amb qualsevol part it polític, posem per exemple un de
terminat règim tributari; i l'altre, l'acaparament de l'actuació catò
lica dins e l clos d'un parti t. 

Superar barreges i confusionismes 

El nom, però, no és pas la cosa més important. L'important és 
la realitat en la manera de fer. 1 pel que hem dit es veu clar que 
no aprovem pas e l procediment d'aquelles o rganitzacions políti
ques que volien monopolitzar els interessos catòlics, en tal forma 
que e ls (cia creure en c i dret a anatema titzar, com a catòlics, e ls 
qui no secundaven les seves campanyes en defensa de règims pura
ment polítics, o en l'oposició a Ics reformes que e ls altres defen
saven. Perquè en política es dóna aquest cas, que, per raons de 
tàct ica o de passió, uns s'oposen als altres pel sol ret que e ls con
traris hagin estat els primers a demanar quelcom. Qui no veu el 
ma l que es pot fer a idea ls que han d 'esta r ben per damunt d'a
questes picabaralles, barrejant-los amb les mi sèries O les actituds 
humanes quc la lluita exigeixi o semb li exigir ? Doncs bé, aquestes 
barreges i confusions s'han produïl. Els anlÏcatòli cs han estat els 
primers a fer l'Església responsable de tot el que deien els partits 
afins al catolic isme. Lcs circumstàncies actuals han reclamat la 
defensa de l'Església en el terreny polí tic amb intcrvenció dels 
part its que, junt amb la re lig iositat, aportaven el bagatge de les 
seves posicions pecu liars. Però, a més d'això, hi ha hagut excés 
de zel en homcs de partit i excés de confiança i preocupació polí
tica en homes d'Església. 

Doncs, com s'han de comportar e ls catòlics en polít ica? S'han 
de comportar atenen t amb su bmissió efectiva, no de paraula, e ls 
principis genera ls de l' Església. En la resta del programa polític, 
amb noble lli bertat. I s'han de recordar - i ho han de recordar
que en política són un partit, no el catolicisme. Les autoritats 
eclesiàstiques, per la seva banda -em refereixo, en especial, a les 
que estan més en contacte amb el poble, que les més a ltes ja ho 
fan i no sóc jo qui em cregui amb facultats de jutjar-les-, han 
de demostrar amb parau les i amb fets que, si bé agraeixen la de
fensa que dintre e ls justos IÍlllits facin dels ideals de l'Església, 
mantenen tota la seva independència i es reserven a e lles soles la 
cura oficial i autèntica de la re ligió i la llibertat d'exercir la seva 
funció caritativa per damunt de to ta divisió partidista. 
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Que això és difícil que assoleixi una concreció realment efec· 
liva? Que, amb tot, no s 'evitaran les sospites? Certament. Almenys, 
però, ens situaríem així en un terreny segur. 

No deixar-se endur per sentimentalismes 

Que, afirmat en les circums tàncies actuals, equival a l'abandó 
d'aquell s dels nostres que pa teixen persecució per la justícia, per 
tal corn no tenen complicitat amb e l present estat de coses? Tota 
la nos tra caritat per als qui sofreixen, siguin del color que siguin, 
hagin o no hagin donat motiu; Olé per als qui són lliures de cap 
mala volun tat. Però això no priva que. en el judici del passat i en 
l'orientació de l'esdevenidor, hom prescindeix i de raons de senti
ment i es fonamen ti en els principis. Això no impedeix pas que 
faci efectiva la caritat. 

DIA 8 D'AGOST 

Formar les consciències: aquesta és la nostra tasca 

També a algú li pot semblar que independitzar l'Església de 
faisó plena i categòrica de la política ha de reportar la pèrdua 
d'un mitjà de proseliti sme. El que diré és que he vjst pocs casos 
o cap de conversió profunda per via política. Què en fem de veure 
uns homes més a les solemnitats de l'Església, portats per pur 
comp rom ís polític! En canvi. he vist allunyar-se gent de l'Església 
per discrepàncies de partit amb els qui allà semblaven dominar_ 

Quin cas, però, hem de fer de l'objecció que a lguns ens feien 
tan sincerament de la indiferència religiosa beguda en la menta
litat d'un determinat partit? Si ci partit és indiferent i fa profes
sió d'aquesta indiferència com un postu la t del seu programa, a les
hores la seva influència serà indubtablement dolenta. Però si el 
partit, el que fa, és solament no at ribuir-se una representació del 
catolicisme en la vida pública, fundant-se, per altra banda, en els 
p rincipis generals de l'Església, a leshores els seus propagandistes 
ta l vegada no faran sermons, cosa que tampoc no e ls escau, però 
no imbujran indiferència en els qui els segueixin . Que l'exempla-
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rita t pràct ica dels dirigents polítics pot rer tant en un sentit com 
en un a lt re? Cert. Però confiem més en l'obra d'apostolat eclesiàs
tic que no pas en l'acció depuradora dels partits per tal d'obtenir 
una plena conseqüència de la vida amb els principis. 

Aquí hi ha un dels caps més difícils de lligar. Però entre la in
gerència que importi una llei de compromís. encara que sigui més 
aparent que rcal, i Ja independència que reporti dificultat d'impe
dir feb leses pràctiques dels dirigents, prefereixo a ixò segon, per
què, en el cas de la desconnexió entre l'Església i els partits, ales
hores les claudicacions no són de tan mal exemple i no afecten 
l' Església mateixa, i sempre tenim o. mà el treball ben propi nostre 
de formar les consciències en la rectitud de principi s i la integri
tat de vida . Crec que l'efectivi tat d 'aquest treball és més positiva 
i menys comprometedora que la d'a llò que es pugui fer amb una 
intervenció directa. 

la qüestió religiosa: 
¿lluita d'idees i principis O bé realisme i tolerància? 

Què cal pensar en la qüestió que vaig deixar enlaire l'altre dia 
sob re la conveniència o no conveniència de desistir de portar la 
lluita política amb marcat ca ràcter religiós? Formulada així la pre
gunta, m'inclino per la negativa, perquè la política i la religió no 
Són la mateixa cosa , per bé que no s iguin del tot separables, ja 
que b I-e ligió també és necessària a la vida coHectiva. 

Pot formular-sc, però, en d'a ltres termes. J:.s conven ient de por
tar la pugna religiosa a l terreny polftic? Com que la religió, acabo 
de dir-ho, és un c lement indispensable per a la vida coHectiva, 
sempre que ex isteix i una discrepància en aquest punt -és e l cas 
d'Espanya portat a l'agudesa-, serà inevitable que hom s'aturi 
en la discussió sobre la qüestió religiosa. Ara que hi pot haver 
mo lts matisos en la manera de portar-la. 

M'explicaré. Si la volunta t dels partits en pugna sobre tema tan 
fonamental és d'imposar el propi criteri principalment, perquè és 
cregut l'únic viable, a leshores la lluita serà de principis i necessà
riament s'enverin arà, prenent un caràcter més o menys persecu
tori dels adversaris. No faig referències a realitats d'ahir i d'avui 
ben vistents. Com tota lluita de principis, pren caires d'idealitat 
i d'aparença molt noble . Anoto que, quan es procedeix així, són 
cercades les ass istències socials amb febre de proseliti sme, per tal 
de fer triomfar el propi criteri; a voltes serveixen de bon argu
ment; però, en realitat, no cons titueixen pas la principal motivació 
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dels propòsits. Comprenc que, quan una idea és molt sentida, es
sen t fonamen tal com aquesta, és quasi natural que s'endugui els 
esperits amb impuls combatiu. 

Si, per contra, l'anhel dels partits és més realista que idealis ta; 
si, prescindint del valor de les idees, el que volen és acomodar-se 
a la proporció real dels adherents de les diverses idees , sense 
propòsit d'imposar·sc més O menys violentament, aleshores es pro
dueixen sota el signe de la tolerància i no hi ha agressivitat. Cal 
dir que una actitud semblant fa l'efecte d'oportunista, i de des
arnar envers les idees. Ometo també ací les referències. 

Encara n'hi ha una altra cie manera d'entendre la lluita reli
giosa en el terreny polític, però aquesta no la comentaré, perquè 
de res no serviria, ja que e l que significa és la negació mateixa de 
la lluita, per bé que ben sovint l'engendra. Em refere ixo als qui 
dc bona fe crcuen que hi ha d'haver una neutralitat absoluta en 
la vida pública sobre matèria rel igiosa. Són els laics francs de sec
tarisme. 

L'Estat no és mestre de veritat 

Quin dels dos matissos primers és preferible? Pot se r continuo 
movent qüestions que trigaran prou a tomar a ésser de) dia, però 
ho han estat; i, si no hi ha possib ilitat de donar-los una eficiència, 
almenys neguitejaran encara per molt de temps els esperits, i tor
naran, si a Déu plau. Amb tot, faig a igües abans de respondre. 
Serà perquè temo fer-me a mi mateix una confessió de poc vigor 
d'esperit? 

Trobo molt natural la primera actitud i de gran aparença lò
gica. tS igualment raonable? La veritat -no dic les idees- pot 
imposar-se amb mitjans més o menys coactius? Feta així la pre
gunta, la resposta és més fàcil. La veritat té dret a exigir el seu 
reconeixement, perquè, a despit de qual sevol teoria, no és l'home 
senyor de la veritat, sinó súbdit. Els homes que tenen totes les 
garanties d'estar en possessió de la veritat poden exercir e l dret 
de proposar-la i defensar-la amb arguments. [ imposar-la, poden? 
Obligar a admetre-la a qui no se li ha fet evident, no. Impedir la 
manifestació d'idees contràries, quan es tracti d'oposiciÓ a prin
cipis bàsics de la vida civil, parlo en aquest terreny, sí. Ara, im
posar amb tots els recursos d'un règim, tot un sistema d'idees, per 
més que continguin la veritat, no. Perquè això equ ival a fer ad
metre per força, sense ten ir-ne evidència, unes idees determinades. 
L'Estat no és mes tre de per si; no té suficien t autoritat moral per 
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a fcr rcconèixer ci seu mestratge, pel sol fet d'ésser d 'ell , com un 
mest ratge absolutamen t segur; i és per la garantia d'aquesta segu
re ta t que un pot crigir-se en doctor, am b d ret a ésser seguit sense 
ignomínia per a l'esperit del qui aprèn. L'acció de l'Esta t només 
po t exercir-se en raó de l'evidè ncia que tinguin les idees. Ell, pel 
sol fet d'ésser ell, no en dóna d'evidència, posat que la seva auto
ritat cn l'ordre de Ics idees no ho és d'evident. 

Hi ha e l cas especia l de la defensa, per l' Es tat, de l mes tratge 
de l'Església, com un reco lzament d'aquell en aquesta per raó de 
la insuficiència esta tal; però he de dir que això, en l'estat actual 
de les consciències, no és previsible que sigui pràctic en molt de 
temps, i , donades les deficiències humanes dels qui ocupen llocs 
de govern , no és ni ha es tat mai una si tuació idea l. 

Les a rmes no s ón bons arguments dels principis 

Tot això és doctrinal i quim èric (?). Anem a considerar la qües
tió proposada des d 'u n punt de vista pràctic. 

(Aquí hi hauria lloc a una digressió entorn de l'autoritat dels 
pares per a ensenya r. Però no és indispensable.) 

Quan la unitat de pensament fos un fet en un poble pertocant 
a la veritat religiosa, seria natural que hom impedís les manifes
tacions esporàdiques contràries sobre punts e lemen tals que tin
drien, pe r a aquella societa t, valor de fonam e nt de la concòrdia 
civil. Aleshores no hi ha im posició. Trencada la unitat i dividits 
els parers, l'anhel per part dels catòlics haurà d'ésser de refer la 
unitat pels mitjans adients a la propagació de la verita t. l això, 
que és funció de proselitisme, funció docent, correspon a l'organit
zació ecles iàstica, no a la po líti ca dels catòlics. L'organització polí
tica serà bo que secund i, sense, però, produir-se amb excés de zel. 

No defujo amb això la lluita per la religió. Només la co l-loco 
en e l seu veritab le terreny, donant-li , per la nostra banda, e l sentit 
d'apostolat que li pertoca, sense l'aspecte agressiu que li dóna la 
polít ica. 

Es ben possi ble que els contraris no ho entenguin a ixí i conti
nuï in amb la dèria de mantenir encesa la guerra religiosa; ales
hores els nostres han de respondre a llurs atacs en forma defensi
va, advocant per un esperit de tolerància civil que reconegui a 
l'Església el lloc que li pertany, donada la seva categoria social, 
i la de ixi amb camp obert per a la seva propagació. Els al tres 
seran els responsables de la seva actitud i nosaltres no haurem 
d'acusar-nos d'haver pertorbat la concòrdia civi l. 
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Si algú digués que això és abandonar la in tegritat dels princi
pis, hom podria contestar que els principis necessiten una atmos· 
fera apropiada per a poder implantar-se íntegrament, i que no és 
cap abandó fer-se càrrec de la realitat tot treballant per millorar-Ia_ 

Les lluites de principis es converteixen fàc il men t en llu ites ar
mades , en guerra civil. l , per altra banda, les armes no són bons 
arguments dels principis. Almenys els principis cristians, hi gua
nyen més essent agredits que agredint. 

A Espanya, hem arribat a ta l extrem en aquest punt que bo 
seria que algú comencés a desarmar. Nosalt res no hi perdrem res 
essent els primers en el camí de la caritat i la concòrdia. 

DIA 10 D'AGOST 

Passen els dies i la lluita fratricida no acaba. Aquesta és la 
reali tat que pesa com un mal somni. 

Crist, la font regeneradora 

Mentrestant, no cm res ta altra cosa que anar ocupant el temps 
fen t es tudi de les possibilitats del nostre poble en ordre a la seva 
recrislian ització. Peco massa, és cert, d'a tendre amb preferència 
a les disposicions naturals dels homes, i, en canvi, la gran font 
regeneradora no és en el cor humà, s inó en el cor de Crist. He de 
tenir confiança en Déu i aixecar l'esperit vers els camins que por~ 

ten directament a Déu, preparant·nos per a rebre Ja seva gràcia 
misericordiosa. Fe, oració, penitència i integritat de costums. Sobre 
això he de recolzar-me, ara i quan sigui arribada l 'hora de reem
prendre la tasca en la forma que cns s igui factible . 

A la fe dels cristians d'ací, què li falta? Li fa lta, en primer 
lloc, vigor. M'hi he referit a ltres cops aquests dies; per això és 
baldera la insistència sobre el fet en el seu aspecte elem ental: la 
gran feblesa de la voluntat de martiri. Però es pot esbrinar amb 
profit l'origen d'aquest i els obstacles que s 'oposen al canvi. 

Com que es tracta del resultat d 'una pugna, ja que és evident 
que la davallada s'ha produït sota una pressió externa més o 
menys eficaç, no puc prescindir d 'aquest fac tor. Però, com que, 
per altra banda, intervé en el resultat de les lluites, no sols la 
potència dels vencedors, sinó també la feb lesa dels vençuts, és 
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ineludibl e el cons trenyiment a un examen de consciència de Ja col
lectivitat cristiana d'ací. 

Laïcisme, socialisme, immoralitat 

L'atac, cal dir·ho, ve de lluny : és profund; és portat en propor
c ions de gran abast. Té un nom: laïcisme. Més ençà, s'hi ha afegit 
e l socialisme, més radical encara que e l laïcisme. Considero e l laï
cisme i el socialisme com a manifestacions antireligioses distintes, 
perquè, malgrat els seus contactes, globalment, en la doctrina i en 
e ls objectius pràc tics, es presenten com a diferents. Però això és 
secundari pel que fa al nos tre cas. 

Passo per alt la manera com han treballat ci la:icisme i e l so
cia lisme també per la descristi an itzaeió del poble, perquè ho tinc 
fortament gravat: no són rdlcxions d'aquests dies. El que deixo 
ben assentat ací és que aquests moviments són d'una potència de 
penetració grandíssima i que, a Catalunya més que en altres llocs 
d'Espanya, han desplega t més acti vament la seva força, s i no és 
que han trobat també el camp més adobat. No estic prou en ap
titud de dir quin del s dos moviments ha produït més estralls, però 
crec que, sense la preparació laïcista, el socialisme, en les dife
rents modalitats, no hauria pas aconseguit de bon tros els guanys 
que es pot apuntar. l , si no fos perquè ja ens trobem en la pers
pectiva de la consoli dació d'un predomini marxista que intentarà 
ofegar violentament la fe, hauria dit que, per a mi, era més temible 
el laïcisme, donada la seva tàc tica d'asfbda lenta i més suau. Si 
no hagués precedit l'etapa la ica, que no és pas d'ahir sinó de dos
cen ts anys endarrera i, en les seves més profundes arrels, de 
molts segles enrera, avui, llevat d'alguns sectors que el marxisme 
hauria també sens dubte in teressal, la mateixa violència perse
cutòria de tipus comun ista ens hauria redreçat, ajudant Déu; 
ara, no. El ca mp és extremadament confús i els esperits són 
febles. ~s que ens trobem sota la influència, de si enervant, del 
laicisme que sobreïx del camp de la política i ha invadit tots els 
terrenys. L'antireligió del comunisme és aterridora del coratge 
dels cristians febles, donada la seva violència, però enardidora 
dels ben disposats; la del laïcisme és afeblidora dels mateixos 
ressorts de la consciència. Fa, e l laïcisme, això que estem veient: 
pobles de fe morta o sense tremp. 

E:s per aquest motiu que, en traclar de les causes del poc 
vi gor de la noslra fe, he de considerar, de la part oposada, la 
influència preponderant del laïcisme. l!s tan veritat això, que, 
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avui ma teix, trobaríem molts que estan passant per de la colla 
dels perseguidors i no són més, encara, que cristians febles, des· 
narits , víctimes del laïcisme, amb una secreta temença dels es
tralls dels comunistes. 

AI costa t d'aques ts corrents idcals, hem de no negligir un fet 
que, si bé és producte del desballes tament propi de l 'estat actual 
de la natura lesa humana, i per això d'un impuls constant, ha tro
bat pcr a desfermar-se amb el desbridament que podem con tem
plar, bon nombre de justificants, o almenys d'excuses i subter
fugis, en els principis laics i en l'orientació materiali sta de la vida 
moderna, d'aques ta vida moderna que el laïcisme glorifica i su· 
blima com una filla seva sense distincions. Parlo de la im mora
litat en general, o sigui, del trencament ord inari de gran part de 
les lleis morals. La seva inrIuència és enorme per a apartar de la 
fe, i per a afeb lir-la en els qui encara matenen la voluntat de no 
abandonar-la. 

l a clerecia no ha estat a l'altura de les circumstàncies 

Qualsevol d iria quc, assenyalades aquestes causes, ja està dit 
tot. La part de cul pa dels cr is tia ns ve d'aquesta feblcsa, que en 
darrer terme és d'inoculació laica. Això, però, seria fer confessió 
pública de quelcom més que de la feblesa dels cristians: valdria 
pel reconeixement de la impotència del cristianisme. I aquesta 
impotència no existeix. Ho dic fonamentant-me en la convicció de 
l'assistència divina i en la fe en els principis de la veritat de l'es
perit i de la vida eterna. Ho dic, a més, per l'assegurança del fet 
real de grans sectors i de l catolicisme de pobles sencers que su
peren la prova lai ca magníficament. 

On és, doncs, el nostre tant de culpa en l'afebliment de la fe 
del nostre poble? AI meu parer, sóc davant un fet força complex. 
En primer lloc, dit sense embuts, la clerecia d'ací, sense que es 
pugui dir amb veritat que fos de costums relaxats o que manqués 
de cultura, no ha estat a l n ivell de la situació que tenia davant. 
La nostra cultura, 5i bé tenia una certa solidesa, que competia 
avanta.tjosament amb la dels homes de la seva mateixa condició, 
no posseïa, en general, aquella a mplitud, ni l 'afany consegüent 
d'ampliar-se més i de mirar enllà, que dóna agi lita t a l'esperit per 
a. fer-se càrrec dels corrents dom inants i per a encaixar amb els 
mètodes que, ara més que mai, cada dia es renoven. Una mica 
d 'anquilosi, aquest és el mot potser. 

Di ria, però, que no és pas aquest e l principal defecte nostre. 
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Allò que més cns calia i de què més falla tenim és l'exemplaritat 
uel fervor en la vida cris ti ana. La fe és cosa de Déu, i entre els seus 
mitjans principals dc comunicació, hi ha l'oració que l'obté de 
Déu, i l'exemple vivent que predisposa els esperits més que tots 
e ls arguments. M'ho recordo, i tant de bo que aquest pensament 
mantingués sempre més tibant la meva ànima: són els sants que 
converteixen. Ara bé, excepció feta de tot el que s'ha d'exceptuar, 
que no és pas ben poc, ni la nostra oració dels sacerdots d'ací ha 
es tat prou urgent davant Déu -i hem de tenir present que nos· 
altres Som per exceHència el s homes de l'oraci6-, ni la nostra 
conducta ha es tat fervent d'esperit evangèlic com calia. Que vega· 
des ens hem hagut de confessar que a l'Església, en l'administra· 
ció dels sagraments, obrant en general coses sacerdotals , podíem 
fcr l'efecte de no crcure en allò mateix que fè iem ! I en la conducta 
ge ne ral, e l mateix. Els sacerdots d'ací, una vida morigerada, exte
riorment austera, la portàvem força; però no es veia que era més 
aviat per compromís socia l del nostre estat i per economia ben 
sovint, que per impuls e levat de l'esperit? Sobretot, mancava aquell 
despreniment, aquella cm'ila l sobrenatu ral, que es mani resta en 
Lel i suavitat, aquell crite ri de fe ¡Hustrada, aquell ardor de salva
ció, que són la quin la essència de l'Evangeli i de l'atractiu popu lar 
de Jesús. 

Els sacerdots ens hem apartat del poble humil 

En dir aques t mot: popular, hom no pot deixar de pensar que 
t!ls sacerdo ts d'ací hem tendit a apartar-nos del poble humil. J:.s 
difícil de matisar aquí prou bé la frase perquè sigui justa. Pres
cindeixo ara de ls lligams polítics i de la connexió d'interessos que, 
amb ronament o sense, hi hagués o algú es cregués que hi havia 
en tre l'Esglé, ia i la classe acabalada. No penso en això ara; la 
meva afirmació arecta més aviat les preferències per als fics en 
la manera individual de procedir de molts sacerdots, i àdhuc una 
major inclinació de caire no tan individual a confiar-los càrrecs 
i a establir contacte amb ells, Seria que eren e ls qu i venien més 
amb nosaltres, els més preparats per a certes comeses que dema
nen formació cultural, que oferien mitjans i no es podia rer e l 
malagradós, e l que es vu lgui, que no ho explica pas tot; però hom 
ad\ erlïa que a molts el s plaïa més tractar amb rics que amb po
bres. I això, que a algún semblarà insignificant, tenia força impor
tància. Des del punt de vista de la conducta evangèlica exigida als 
sacerdots, era una falla de funestes conseqüències. 
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La manera de proposar i inculcar la fe ha contribwt a la feblesa 
nostra actua l. Hem patit, en aquest ordre, de dos mals que sem
blaven oposats i coincidien molt sovint en una mateixa persona: 
una mena de condescendència pràctica amb els nostres defectes, 
de vegades fins a fe r els ulls grossos tocant a desordres de gruix, 
i una altra mena de tendència esquerpa per a qualsevol manifes
tac ió de vida moderna. En termes posi tius, hauríem de dir que hi 
havia com un excés d'integritat i un excés de condescendència. 
Quan a ixò coincidia en una mateixa persona, és evident que la 
contradicció portava a actituds poc consistents, que es presten 
poc a l'anàlis i. 

DIA 11 D'AGOST 

Reprenc la reflexió entorn de la feblesa de la fe dels cristians 
en el punt que la vaig deixar ahir. 

Intransigents i integristes 

Els dos defectes que ahir apuntava es manifestaven amb re
lleus acusats en persones distintes. L'excés d 'integritat no era pas 
exclusiu dels q ui es deien integristes. Sol passar sovint en aques
tes actituds que, tant com express ions d'idees, ho són de tendèn
cies , que no apareLxen sols en els predisposats inteHectualment 
per una convicció, sinó també, i amb més autenticitat, en els pre
disposats temperamental ment. I que n'hi havia que tenien una 
idea molt confusa d'a llò que representava la in tegritat , tal com la 
defensaven els seus patrocinadors, i, amb tot, pràcticament, obeïen 
un impuls refractari a tot el que fés ferum de modernitat, a lot el 
que representés un canvi de pos ició, un acomodament als costums 
nous i una acceptació de modalitats de la vida social moderna! 

Els qui feien professió d'integrisme, siguem justos, el que en 
principi propugnaven era la intransigència davant qualsevol a tac 
a les idees fonamentals i definides del catolicisme. Sinó que pràc
ticament repudiaven en bloc tol el sistema no sols ideal, sinó tam
bé d'organització, d 'on creien que procedien aquells atacs. A més, 
pe r una interpretació a l meu parer tendenciosa que revelava una 
predisposició temperamental o de veritable incrustació inteHec
lual, lligaven la defensa dels principis amb la d'una pila de coses 
que no hi tenien pas connexió substancial. 
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Aixi és carn jo entenc que hom pecava d'excés d 'extremisme. 
Excés que, en alguns casos, he de confessar que tenia una apa· 
rcnça ronnidablc, a causa de la subtilitat que solen donar a les 
seves argumen tacions els esperits extremistes, encas tellats en les 
seves id ees; i també, en bona part, pe r les falles i m als arguments 
dels qui , volent contradir-los, queien força vegades en el defecte 
contrari. 

El defec te que acabo d'cxaminar, el qual no analitzo més -el 
podria iHus t rar amb observacions pintoresques perquè és a bas
tament conegut-, no era pas incubat en l'esperit religiós mateix. 
Hom ho veu tot seguit. Responia a preferències d 'ordre polític i 
temperamental. Doncs bé, el defecte con trari, igualment, naixia 
fora de l'àmbit d'allò que és en veritat l'esperit religiós; malgrat 
que, com el primer, quan es presen tava inteHectualment, pretenia 
també fonamentar·se en la recta inteHigència dels principis cris· 
tjans. Cal dir, pe rò, que els qui e ren atacats d'aquest mal no eren 
tan discutidors ni do naven tan tes mostres d'erudició tocant als 
documcn ts eclesiàstics. 

Condescendents amb la relaxació 

Aquests eren e ls qu i creien que era necessari, que s'imposava, 
cedir una mica a l'esperit del temps. No volien fer l'estrany per 
aquests mons i, s i tant era que evitaven la contaminació pròpia 
en matèria política, en matèria moral tenien el que es diu vulgar· 
ment la màniga ampla. Era extensíssima l'esfera de contagi; s'acu· 
sava poc, però es d ifonia amp lament. Evidentment, aquest defecte 
és propi de multituds. M'interessa, no obstant, definir-lo en el radi 
de la seva influència sobre sectors directius. 

Em guardaré com del foc d 'incloure en tre els contagiats aquells 
que s'havien fet el propòsi t d'estudiar i aplicar amb esperit obert 
els principi s cristians a les necessitats modernes amb mètodes 
moderns, de destriar el que hi hagués d'error i de veritat, de bo 
i de dolent, en els corren ts i en les modalita ts de la vida contem~ 
porània. Són uns a lt res els responsables; i aquests altres, no sem· 
pre definibles, comprenien fins alguns que, en teoria, refl exiva· 
ment o instintiva, eren refractaris a cedir en terrenys que els preo· 
cupaven més que les seves preferències. No ho he expressat amb 
la transparència que voldria. Un mot ho defineix, tal volta amb 
cruesa excessiva: condescendència amb la relaxació. El fet al qual 
correspon no és pas aeri. Condescendència que, pel que fa a la 
clerecia, no era pas, en general, aprovació, sinó reconeixement 
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d'impo tència per a oposar-s 'hi , ra lta d'energia O de vi sió per a 
treballar sobre cls ressorts de la integritat d'una conducta plena
men t cri st iana. 

Ins isteixo una vegada més a afirmar que. tant en un sen ti t 
com en l'altre. hi havia una bona dosi d'aquella mitja inconscièn
cia que caracteri tza i agreuja les situacions decadents, com era la 
de l'Església ací. D'aquí venien aquelles dialribes repeli des, sense 
l'ànima d 'una reflexió clara, con Ira lot el que por lava un segell de 
modernitat; i d'aquí, així ma teix, aquella manera de fer laxa en 
qui no hauria volgu t passar com a tal per res del món. l que 
aquestes actituds es trobessin tantes vegades juntes en e ls ma
te ixos subj ectes. Lliga una mica això amb el que observava de la 
preparació de la clereci a. 

Baptisme generalitzat, 
rel igiositat difusa, ensopiment i decadència 

Abans d'estudiar-ne la influència en l'afebliment de la fe, em 
sembla in teressan t de fi xar-me en un caire més oficial de la nos
tra actuació, relacionat només que aparentment amb la condes
dència excessiva, però d 'efectes possiblement semblants. l!s el cas 
de la norma general, que s'usa ací i fora d'ací, de considerar com 
a cristians, per a tots els efectes, els batejats sense distinció, inter
pretant benignament els cà nons que suggereixen lm 3 idea de més 
rigor. Els exemples són cl ars quant a sepultura eclesiàstica, matri
mon i i, de faisó general, en la comunicació dels béns de l'Església 
a gent que, segons totes les probabilitats, vivien en contraposició 
amb la fe i les disposicions de l'Esglés ia. 

Déu me'n guard de fer sobre això cap retret I Per la sola gene
ra lització d'aques ta conducta hom comprèn que deu obeir a mo
tius importants. l s'endevinen. L'avís de Jesucrist és de no trencar 
la canya esquerdada ni apagar el ble que encara fumeja. I això 
inclina naturalment a no desatendre la probabilitat més minsa. Hi 
ha , a més, que una delimilació del que podria dir-ne la fidelitat, 
en les circumstàncies gairebé generals d'ací, era dificilíssima; i sol 
resu ltar preferi ble , comptats avanta tges i inconvenients, d'esperar 
que els esdeveniments rressin e l camí a seguir. No hem d'oblida r 
que en les nostres lat ituds, per més que avui sembli tot e l contrari, 
hi ha una re ligiositat difusa que ni és menyspreable ni hom sa
bria com des lliga r-se'n. D'ací endavant preveig que ens la imposaran 
fèr riament, aquesta delim itació. Serà sensible la pèrdua d'clements, 
feblíssims certamen t, que es perdran en l'ordre espiritual ; és sen-
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sib le per a ls qui a ixí, violentamcnt, trencaran una rclació que altra
ment haurien conserval. Però també h i guanyarem en cla redat. 
Qui sap s i això no contribuirà força a l revifament, fen t-nos tre
pitjar la crua reali tat i traient-nos d 'aquest estat ensopit que dóna 
la confusió de la decadència? 

Com sigui, era un fet que donava la sensació externa de falta 
dL' vigor i, acompanyat com anava de mostres d'interès una mica 
rela tiu per la since ritat amb què havien d'acomplir-se certs ac tes, 
contribuïa, crec jo, a llevar a l c ris tian isme aquella ideali ta t que 
és pròpia dels corrents ideal s en plenitud, no de les mitges tintes 
i el l! les idees aigual icles. 

Allunyament de la vida real i relaxació cristiana 

En quin sentit han contribuït aquests mals gams a l'afeblimen t 
de la [e davant l'empenta laica i marxista? La cosa és clara a la 
llum dels fets que vivim. L'excés d 'integrisme assenyala t ha impe
dit de cristianitzar tot allò que hi havia de cristianitzable en la 
vida moderna, ens ha privat d'influir en el medi ambient en q uè 
ci poble, que és del seu temps i no del passat, vi u i es desenvolupa, 
d 'inten'enir efi caçment en l'esfcra dels anhels de m illorament so
cial i de sim patitzar amb Ics idees que eren del poble i res no 
tenien de condemnable. Ens ha fet aparèixer com uns recalcitrants 
j uns anacròn ics i ens ha foragitat dels punts neuràlgics de la col
lectivitat. Amb a ixò hem perdut masses i força l'esperança de te
nir-les . D'on el descoratjament per consciència de la deserció i per 
sentiment d'impotència. Hem perdut les masses, ens hem sen tit 
pocs , desconnectats, en oposició gairebé al corrent de força que 
és ci poble en marxa ; i això ha fet que la confessió de la fe fos 
cada dia més, en la majoria de l'estol fidel, poruga i vergonyant. 

A alguns, és possib le que el fet de trobar-se abandonats els hagi 
donat més urc encara, aquell UJ'C que és propi dels qui són verita
bl ement lleials enm ig de la desfeta; però això no és comú i, en tot 
cas, és la constatació d'un estat desespera t. 

La re laxació, imputable a uns directament, a d 'altres per ]a seva 
condescendència, junt amb la falta de vida, que observàvem, en 
tantes manifestacions nostres, ha actuat més dreturerament. Ha 
enervat e ls esperits i ha arribat a fer creure a molts, compto entre 
aquesl ~ e ls mateixos afectats, q ue el cristianisme no e ra cap solu
ció viva: no e ra aquella solució eficaç que predicaven. No era un 
idea l. 

Fe morta, malalta a lmenys, per fa lta de plenit ud interna i per 
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falta d'atmosfera al defora. AI capdavall, efecte de mixtificació de 
principis estranys a l crist ianisme i de la falta d'un gran impuls de 
treball. Els qui condescend ien, ho feien per no haver d'imposar 
una plenitud que, als formadors de les consciències, exigia un 
esforç estable. Els excessivament íntegres tampoc no treballaven, 
perquè ells mateixos es tancaven les portes per on haurien pogut 
interven ir i actuar. 

Entre- els peri ll s i l'esperança 

Aquestes constatacions donen esperança. Perquè, si la nostra 
fa lla ha sorgi t d'una barreja, tornant a la puresa de la fe, podrem 
reconquerir allò perdut. T, s i hi ha hagut decandiment d 'operositat, 
és a la nostra mà provocar la represa. 

Només veig un perill, i és que no s'accentuïn més els errors es· 
men tats. Que no hi hagi qui, renegant de la persecució, no sub
ratlli la intransigència; i qui s'abandoni a una contemporització 
q ue ens dividiria molt profundament; o, en el descoratjament, 
abandoni la palestra. 

DIA 12 D'AGOST 

Sobre la poca resistència a la immoralitat moderna vaig pro
nunciar-me en el que deia ahir. Vull observar només que, llevat 
un petit grup, ben poc es diferenciaven els costums dels cristians 
dels qui no ho eren. l un altre detall encara : que, en bona part, 
l'excés de lletra e ixerreïa l'esperit. En un mot: poc Evangeli. 

Una fe poc iHust rada 

No crec pas esgotat el tema. Però anotaré només una altra de 
les causes principals del decandiment de la fe. ~s la poca iHustra
ció de I.a fe en la massa dels creients. Una cosa és el sentiment 
re ligiós, impuls d'ordre natural, vague de contingut, i una altra ]a 
fe, do de Déu, acceptat en un acte de confiança en ]a paraula de 
Déu. La fe reposa en la paraula de Déu : no és producte nostre. 
Presuposa, però, una disposició nostra. I entre els elements d'a-
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questa d isposició no és e l més insignificant la coneixença, com 
més completa millor, de la paraula de Déu. 

Ara bé, què en sabien molta gent de la revelació i del contingut 
dels sagrats mi steris del culte? Unes quan tes idees elementals, 
potser sí que molls Ics coneixien. Pa rlo dels catòlics pràctics. Ara, 
les grans, les immenses realitats amb les quals la fe ens posa en 
contacte eren desconegudes de la quasi totalitat. Per això, crec jo 
que, si en els uns la ignorància feia aparèixer llur religiositat 
més com un vague sent iment religiós que com una fe que és, en 
els altres la fa lla d'iHustració ampla i profunda els tornava al· 
menys migra ts en la concepció i en la pràctica de la vida cristiana. 

Ah , si ho haguéssim preguntat a molts què creien o què en sa· 
bien del que es rea litzava davant e ls seus ull s a l'Esglés ia! O e l 
sentit sobrenatura l de Ics fórmu les dels principal s misteris, quines 
revelacions in sospitades de la falta d'objecte dete rminat de la fe 
de molts! Ja ho pressentíem, almenys bé ho dèiem i ens queixà· 
vern que era gran la ignorància religiosa. Però ho era més encara 
del que ens pensàvem. 

Hom havia fet esforços meritoris darrerament per donar més 
jJ'lustració a la fe. Aques ts esforços no hauran estat van s. Dintre 
poc en tocarem e ls resultats, em sembla. 

Inclouri a entre els punts m és fru ctuosos de conreu intens, to· 
cant a cultura religiosa : tot el referent a la litúrgia, la vida íntima 
i externa de l' Església i els grans dogmes substantius de la fe . No 
posaria pas de racó l'apologèt ica. 

Em ve ara a la memòria a llò que em deia un senyor rector 
molt pràctic que havia contestat a qui li proposava ardorosament 
la conveniència de l'ensenyament litúrgic: «Abans hem de reco· 
manar a ls fide ls que no pequin mortalment que no pas iHustrar· 
los en filigranes». Crec que s 'equivocava de mig a mig. Ens hem 
perdut, fin s per evitar els desordres notables, en no haver elevat 
els fide ls vers els idea ls més alts que mantiguessin llurs esperi ts 
tibants. Hem es tat poc exigents amb els cristians; i ells, el poc que 
e ls proposàvem, no ho han es thnat, en part per això mateix, per
què e ls semblava poc. l una altra conseqüència de la nostra limita· 
ció a ensenyaments elementals ha estat que el poble ha perdut la 
noció clara dels motius profunds de la vida cristiana. Posant·me 
en e l cas d 'aquell senyor rector, que de fet era ben fervent i curós 
com pocs del bon nodriment dels seus feligresos, hauria estat pre
ferib le donar uoa idea clara de la litúrgia de la missa i dels altres 
actes que es realitzaven al temple a insistir una i mil vegades so
bre l'obli gació d 'a nar a missa. El fonament d 'això apareix clar. 

Algú diria que no era pas tan abandonada aquesta tasca com 
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jo penso. Que no era pas desatesa la predicació ni la difusió de la 
doctrina pels mitjans que es troben al nostre abast. En tot cas, 
b insuficiència de molts cristians fóra deguda a llur pròpia inhi
bició. I que no era pas més iHus trada la fe del poble en alt res 
temps, en què hi havia sens dubte més vigor. 

Poso en dubte aquest últim extrem. A més, que allò que en 
altres temps podia bastar ara no bastava. Hi havia ara més cul
tura en altres sentits, més instrucció, més atacs, i s'imposava una 
més completa fo rmació inteHectual religiosa. Tampoc anys enllà 
l'ambient de la vida no cra descristianitzat com ara i, per tant, 
els estimulants de la fe es trobaven a cada pas i a cada manifes
tació social, al con trari d'ara, que e ls es timulants han d'ésser prin
cipa lment interns. 

En resposta a la penúltima observació, observaré jo també que 
la manca d'i Hustració no era pas excl usiva dels qui no practiquen. 

Una predicació poc substanciosa 

Per últim, admeto que no era desatesa la predicació; però així 
mateix que hi havia molta predicació poc substanciosa. Els qui 
predicaven amb més abrandament apostòlic tocaven punts de mo
ral amb preferència al dogma. La que passava per predicació doc
trinal era ben sovint una digressió constant sobre temes acciden
tals, amb excessiva abundància de pedanteria i literatura estan
tissa. La predicació parroquial, la que hauria d'ésser l'eix de la 
instrucció, era matussera i poc sòlida en multitud de casos. 

Hi hav ia poc mètode en la distribució eficaç de la predicació. 
Ho dic per aquelles parròquies on es predicava força . Tot un gar
buix, Déu meu! 1 amb el poc mètode dels qui havien d'orientar la 
predicació anava pariona la falta de cobejança , d'objectivitat -vull 
dir d'anhel d'eficàcia- en molts predicadors. El cas era omplir 
nütja hora i sortir del pas. 

Els remeis d'aquesta desorientació havien d'ap1icar·se ja en els 
seminaris; i fer·se efectius després amb una sàvia orientació i un 
impuls constant vers l'eficàcia. He de reconèixer que tot això era 
una mica inadaptat a les necessitats d'avui. Hom havia fet algun 
esforç per preparar catequi tzadors, que això cra el que calia, en
tenent per catequitzadors homes que ensenyin i sàpiguen ensenyar 
doctrina amb mètodes apropiats a les condicions distintes de la 
gent, però no reeixien massa, perquè e l que s'imposava era una 
reforma a fons. 

Esmento encara dos defectes dels fidels que havia observat en 
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la pred icació. Un, en els pobles petits, d'anar a sentir els sermons 
per mor d'escoltar històries. Qui , per haver predicat molt , coneixia 
bé aques tes desviacions del gust, ens contava anècdo tes grotesques 
altament reveladores. 

L'alt re defecte era p ropi de les parròquies més gran s i consis· 
tia a fer més cas de la forma i la literatura dels oradors que cie 
res més. Tota Ull a altra desv iació del bon gust cristià de la pa· 
raula de Déu. 

Aquests defectes - he de fer-ho constar?- devien el seu origen 
a defecte dels pred icadors en primer terme. 

es clar que tot el que he dit sobre predicació no té pas un 
caràcter tan general que no admeti moltes excepcions. 

DIA 13 D'AGOST 

Si grans són els retrets a fer·nos nosalt res mateixos, no són 
menors els que es mereixen els a ltres. M'havia fet propòs it de 
prescindir d'aquest aspecte de la realitat nostra. L'abandono, per 
ta l com m 'ha d'ésser ben útil conèixer la tendència del corrent 
contrari, a [j de situar exactament la posició que ens caldrà pren
dre. 

es manifest q ue els adversari s procedeixen amb un marcat es
per it de des trucció religiosa. Què e ls mou? Hom no pot respondre 
aquesta pregunta amb una senzj lla afirmació, des del moment que 
no domina pas e l mateix criteri en tre to ts ells. 

Abans de passar endavant en l'anàlisi , vull (el' una observació 
justament irada, crec jo, que enl descarregui del pes de mal efecte , 
de repugnància, que em causa l'actitud interessada i egois ta de 
certa gent. Assenya lo aquells que, de faisó amfibia, van girant-se 
constantment del costa l del sol que més escalfa, que miren d 'a· 
profi tar-se de totes Ics si tuacions, que no es basquegen sinó pel 
~cu benes tar, fent veure a ls uns, amb una a rruga de resignació, 
que a e lls també els sap greu la persecució, i a ls al tres, amb un 
somriure de con ill , que no s'aparten pas dels seus rengles, dispo
sats a abandonar els uns i e ls altres quan vegin perillar el més 
petit dels seus interessos. Són els qui, acabada la lluita, comptaran 
amb els qui triomfin ; a no ésser que aleshores també una decla
ració massa ex plícita hagués de repor tar- los perjudicis. Covardia, 
pura covardia que no mereix ésser considerada en la valoració 
dels motius del sectarisme. es un fet que no es pot negligir, però 
que resulta senzi llament revoltant. 

43 



Torno al punt de partença. Em faig càrrec que hi ha un grup 
que aprova i àdhuc aplaudeix la política sectària, tot i conservar 
les conviccions religioses, per creure que hi havia necessitat d'una 
rerorma política en el sentit de desvincular-la de la religió, que 
és d'ordre espiritual. Molt s d 'aquests, afectes als altres postulats 
d'ordre polític de les esquerres, en veure l'oposició que tant l'una 
COsa com l'altra provocava a la banda oposada, han accentuat els 
fervors pels homes i les idees que ja els s impatitzaven, caient de 
ple e n la fallàcia de l'anticlericalisme. Anticlericalisme que, per 
a ell s, no significa ni hauria de significar antireligiositat. Són 
força pocs els qui tenen aquest criteri així clarament delimitat; 
però hom en troba, i de molt bona fe, víctimes d'un error quant 
a les relacions entre l'Església i l 'Estat, i víctimes dels errors i les 
con fu sions dels extremistes d'una banda i de l'altra. Homes do
nats a la política, s'han sentit provocats per les confusions d'or
dre polític del s nostres i, poc ferms en la fe, han cedit a la involu
cració confusa que feien a voltes els sectaris de la política i l'anti
religiositat a fi d'atreure-se'ls. 

Comptaria en tre aquests algun polític conspicu, molt discutit 
de la nostra banda per la seva actuació desconcertant. Algú posa 
en dubte la seva bona fe; per passió o per incomprensió, crec jo, 
puix que no és raonable dubtar de la bona fe de ningú sense mo
tius fundats. 
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.. 

UNA VEU LÚCIDA I CLARA 

ANDREU SOLER SOLEY 

Ho confessaré. Quan valg obrir la llibreta que conté aquest 
breu Dia ri del Dr. Estela, sense cap títol genera l, només amb els 
encapçalaments dels dies (comença amb una creu i tot seguit ve 
el primer dia : «Dia 2. Agos t. 1936»), no esperava llegir-hi el que 
hi va ig llegir. N 'he llegits d'altres, de records d'aquells dies, sor
tit s de la clerecia o dels rengles dels ca tò lics militants. Aquest es
crit és diferen t. 

Serenitat 

Manté un to i una serenitat d'esperit que ben pocs devien as
soli r llavors. Era a primers d'agost de 1936. Ho escriu un capellà 
amagat, quan les esglésies cremaven i anaven caient, l'un darrera 
l'altre, molts companys seus en el ministeri i molts catòlics cons
picus del país. Quina serà la reacció del Dr. Estela? Ho confessaré. 
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Em fcia por d'emprendre la lectura de Ics 116 pàgines escrites de 
la llibreta. Tot segui t vaig restar fascinat. Res no hi vaig trobar 
que s'assemblés a les grans exa ltacions del sent iment religiós fcrit 
i a les grans denúncies del salvatg isme iconoclasta i sanguinari. 
La serenitat, la lucidesa i, sobretot, e l sen tit d'Evangeli més pro
fund i més pur n'eren les característiques principals . Me'n vaig 
endur una gran sorpresa. Només en els escrits del cardena l Vidal 
i Barraquer i del Dr. Cardó havia trobat quelcom de semblant. 

E l Dr. Estela aprofita els dies de forçada inact ivitat que li im
posa la persecució per a dedicar·se a una reflex ió cristiana sobre 
e ls esdevenimen ts. No tenia llibres -diu ell- , no podia aprofitar 
el temps estudiant. Farà la seva reflexió escrivint, a fi de donar-li 
més ri gor i profunditat. Sempre més haurem d'agrair que en aque
ll a ocasió tan singular i tan trista es trobés sense altres instru
ments de treball que una ploma esti logràfica i una ll ibreta de 
21,15 cm. en blanc. 

Martiri? 

AI Diari del Dr. Este la no hi trobarem quasi cap detall anec
dòtic. Només s'hi fa una referència explicita molt breu al saqueig 
i a l'i ncendi de les esglésies de Besalú , amb la finalitat de precisar 
la cronologia d'uns esdeven iments caòtics, cosa que pot resultar 
útil per a més endavant. o s'hi consigna l'assassinat de cap sacer
dot ni de cap altra persona, tot i que per aquells dies el terrorisme 
imperava desfermat per les nostres terres . No s'hi fan e ls acostu
mats retrets sob re els cri ms actuals. Però hi ha una paraula que 
no deixa lloc a dubtes sobre la informació real del DI'. Estela en 
aq uells momen ts, una paraula que plana com una obsessió al llarg 
de tot el Diari. tS la paraula «martiri ». Tots la dèiem llavors, però 
no la dèiem igual. 

En els escrits, publica ts o no, d'aqucll temps i dels nostres cris· 
tians, aquesta paraula s'hi troba sempre. Però quasi sempre s'hi 
diu amb un to exaltat i vibrant: de vegades, fortament planyívol i 
patètic i, d'allres vegades, tendint a l'enardiment per a la lluita 
i la croada. l sem prc s'h i deixa entendre un fons d'admiració envers 
la nostra Església j nosaltres mate ixos. J:.s com s i digués: Ten im 
màrtirs ... qui ho havia de dir! Hem merescut aquesta glòria! 

~s un a ltre e l to que predomina en aquest escrit del Dr. Estela. 
El fum dels incendis, la sang que es vessa i la passió de l momen t 
nu li enterboleixen la visió ni li fan veure les coses diferents de 
com les ha vistes en d'altres moments de més serenitat. -es el feno-
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men que també podem constatar en el Dr. Vidal i Barraquer, un 
fenomen força rar en aq ue lles circumstànci es. Davant el panorama 
de persecució crucnla de l'Església, el Dr. Eslela s'adona que els 
fels palesen una realitat paradoxal. Veu que el gran mal que afli
geix la nostra Església és la feblesa de la fe dels cristians. l , amb 
una serenita t lúcida que fa escruixir, enmig d'aquell devessall de 
sang i llàgrimes, constata que manca voluntat de martiri tant en 
e l pob le com en la cl erecia. Ve ll qlle e l poble s'ha separa l de l'Es
glésia. Veu que hi ha una guerra c ivil ferot ge des de fa molts anys 
i que ara ha arribat a un esc la t de màxima violència. Veu que 
aquesta guerra té una base ma teria lis ta tant a l'una banda com a 
l'altra . Veu que la qüestió social, la política i la re ligiosa s'hi bar
regen inextricablemen t. Veu que, a ambdós camps, hi ha errors 
moll greus. l quan s'adona que s'all a rga molt en els re tre ts que 
adreça als «nostres», s'afa nya a fer-ne també als «altres». La ma
tèria era dissortadament molt abundosa. 

Treballar 

Però no ens hi enganyem. o es trac ta d'un memorial de greu
ges. A través dels raonaments i les observacions que es va fent el 
Dr. Este la, apareixen sempre dues preocupacions fonamentals: com 
s'explica que hàgi m a rribat a la situació present i com podrem 
lornar a aixecar la nostra Església d'ara endavant. L'afany de tre
ballar, de fer bé i d'edi ficar empeny la seva p loma. Per a l Dr. Es
te la no hi ha situacions absolutament desesperades. 

Causes 

Hom t robarà to tes les causes pròximes i llunyanes del dalta
baix: l'egoisme de les classes benestants acolorit dc motivacions 
religioses, el fanati sme anticlerical i antireligiós, l'integrisme. e tc. 
Però és e n tractar de ls problemes i l'estat de la clerecia que s'es tén 
més. Fa ressa ltar e ls defectes més pronunciats de la catequesi i la 
p red icació de ¡'època, la cultura teològica massa superficial de 
molts clergues, les febl eses doctrinals i les fòbies viscerals de l'in
tegrisme eclesiàst ic i polít ic, l'aversió a Catalunya i a tot el que 
fes flaire de catalanitat en certs membres de la jerarquia i moltes 
altres causes més. S'estén, sobretot, en la mala organització i la 
d istribució inadequada de la clerecia. Critica molt certes institu
cions. com les dels capitul ars i els beneficiats, que no responen 
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a les necessitat s del temps, creen aparences d'ociositat i parasi
tisme i donen escàndol. Constata la manca de grans homes que, 
co m e l Dr. Torras i Bages, s iguin capaços d'orientar pels camins 
del futur. 

Remeis 

r, el remei, d'on ha de venir? El Dr. Estela no confia que sigui 
un remei veritable la victòria militar dels sublevats que tants ca
tòl ics esperàvem llavors com l'adveniment d'un Messies redemptor. 
El canvi que es produeixi d'aquesta manera només serà superficial. 
La situació milloraria, però només aparen tment. La derrota o la 
caiguda d'un govern sectari , els interessos paraHels als de l'Església, 
que els revolucionaris han ferit, i d'altres fe ts semblants poden 
produir una reacció i fins un canvi d'opinió que ens seran més 
favorables. Però són plantes que no tenen arrels. A tot estirar , no· 
més veurem un entusiasme momentan i a favor de la religió. El 
remei veritable és que els cristians convençuts, començant pel cle
ricat, visquin a fons l'Evangeli i comuniquin la caritat al cos so
cial. La solució és «ser crucificat» i no «fer baixar foc del cel». 

Ací el Dr. Estela deu adonar·se que el seu llenguatge és molt 
nou i molt paradoxal, sobretot en aquelles circumstàncies. Pensa 
que alguns, si el llegeixen, el tind ran per apocat i covard. Però es 
consola observant que no escriu per al púbUc i té el convenciment 
que la veri table valentia és el martiri i no la lluita, el ca mí de la 
creu i no e l de la guerra. 

Llibertat 

La lectura d 'aquest Diari no és apta per a gent de partit. S'ha 
de tenir molta llibertat d'esperit i s'ha d 'haver assimilat molt l'E· 
vangeli -el Dr. Estela ens explica com l'ajudaven a assimilar·lo 
els esdeveniments d'aquells dics- per a treure profit d'aquesta 
lectura. Uns s'hi escandalitzaran quan trobin que hi havia feblesa 
en la voluntat de mart iri i d'altres quan hi llegeixin que el socia
Usme i el laïcisme havien caigut en el fanati sme de la guerra reli
giosa. Tant se val. En darrera anàlisi, el Crist fou crucificat entre 
dos lladres i el canonge Cardó ens diria que fou la coincidència 
de ls far iseus i els saduceus - l'esquerra i la dreta del seu temps
la qui c i clavà a la creu. 

48 



INVITACiÓ A 

UN EXAMEN COL.LECTIU 

JOSEP M. TOTOSAUS 

Una reflexió pendent 

Una de les coses que s'han fe t sentir més dolorosament en la 
vida cristiana d 'aquest país e ls darrers quaranta anys és l'absència 
d "una seriosa reflexIó ~obrc les implicac io ns rel igioses del confli cte 
arma t que va coHapsa r brutalment el nos tre desplegament: una 
meditació sobre e ls fels i les causes que anés a fons i interpeHés 
e ls catòlics i l'Església . Era l'hora de rellegir L'Esglés ia cremada 
d'aquell gua ita de la nostra coHcctivitat que s'anomenà Joan Ma· 
ragall, d'ampliar-ne l'abast i d'emprendre un gran examen co l-lect iu . 

Però això no va fer-sc. El s catò lics del país prou feina tingueren 
a amagar-se, a subsistir i a esbossar una petita xarxa d'a jut i de 
culte clandestí, que mai no va arribar a públic i au tor itzat. Al guns 
aconseguire n de fugir, cames ajudeu-me: la majoria d'aquests va 
passar a la zona -«naciona l» o «facciosa » s'anomenava, segons-, 
on van trobar un ambient exaltat, de «c l-euada», que tallava en 
sec la més petita veHeital re fl ex iva. El s qu e van q ued ar-se a casa 
no van tenir lleure per a ocupacions d'aques ta mena : tenien la 
vida a "encant i havien cie ser testimonis impotents de mil arbi
trarietats, del desori general, de morts injust ificables i absurdes. 
Esperaven l'arribada d 'un salvador. I tant més com més la situació 
s'allargassava. Consumat el desenllaç, no es va pensar més e n els 
tres anys nefastos ni en els cinc que els havien precedi t. Hom va 
posa r-sc a T'epi ca r cam panes i a reconstrui r el que els «enemics» 
havien enderrocat. Malauradament, tant sofrim ent no va traduir
se en aprofundiment i reflexió. 

Aques t dietari del doctor Estela escrit durant la primera q uin
zena d'agost cic 1936 pcrtany, en canvi, a aquest tipus de reflexions 
que la guerra hauria hagut de desvetlla!". Si ell la va fer, senyal que 
e ra possibl e. Aques ta és la primera lliçó que sc'ns imposa. No hem 
de viure a remolc dels esdeveniments, a rrossegats per estats emo
c ionals o reaccions instintives. Hem de dom inar-los amb la refle
xió. Només aix í ens són a lliçonadors i la història que VIVim es 
converte ix en aquella magistra vitae (mestra de la vida) tal com 
proclamava el clàssic antic. 
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Però se'ns presenta com un fe t excepcional, atípic. Va enriquir 
el seu autor, certament; però no va fecundar la nostra comunitat. 
Tampoc l'Església catalana no s'havia abeurat en les deus que 
tenia a mà, abundoses, en les planes lúcides i profètiques de Mara
gall , a què ens hem referit , i que van ser escrites, arran d'uns fe ts 
luctuosos de molt menys abast, l'estiu de 1909. Altres esperances 
covaven durant la guerra i una altra relòrica ens va eixordar des
prés. Es tracta, doncs, d'una refl exió que tenim pendent com a 
comunitat i que no aniria malament de reprendre coHect i\'ament 
i en veu alta ara que hem començat una època sense haver trencat 
tan mateix a mb l'anterior. Una refl ex ió que passi pel sedàs l'Esglé
sia ca talan a duran t el franquisme. que s'hauria desenvolupat de 
manera ben di\'ersa s i la tònica hagués estat donada pel tipus de 
preocu pacions i dc motiu s que trobem en l'escrit que publiquem. 

Perquè, curiosament, sembla com si estigués tancant-se un pa
rèn tesi i es replantegessin moltes d'aquelles qüestions que negui
tejaven e l doctor Estela quaranta-quatre anys enrera: L'Església 
davant el progrés modern, l'Església, els catòlics i la política, l'Es
glésia i el poble, l' Església i Catalunya, manea de vigor de la fe, 
manca de formació cristiana del poble , una certa moral de deca
dència, de derrota, la temptació integrista, la religiositat o el senti
ment religiós popuJar, la lluita en nom del s principi s o una tole
rància reali s ta que s'avé a acomodar la legislació a la proporció 
real de ls adherents a Ics diverses maneres de veure, el pluralisme 
polflic dels catòlics, el tema del nombre o la massa (si som pocs 
o som molts), etc. 

Assumir la nostra història 

A l'hora d'emprendre aquesta reflexió hamiem d 'assumir la 
nostra història i connectar amb la nostra tradició. No seria tan 
difícil d 'inventariar aquests esforços -<oom els del Dr. Estela
que no van fecundar, quan hauria calgut, la nostra comunitat. Pen
sem en la Història espiritual de les Espanyes O la Meditació cata
lalla, del Dr. Carles Cardó, en la Justificació de Catalunya de mos
sèn Armengou, en les perspectives massa inèdites que ens obre 
l'Arxiu Vidal i Barraquer. Hauríem d'inventariar tots aquests es
forços de lucidesa i posar-los a contribució amb vista a la resituació 
actual de la nostra Església. Onicament així construirem una tra
dició eclesial catalana sobre bases fermes , sòlidament ancorada en 
el passat, la memòria del qual guardarem i ens ajudarà a avençar 
cap al futur amb la reraguarda coberta. 
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Ma lauradament no és aquesta la tònica de la nos t ra Església, 
avesada a viure a l d ia en ci sentit més pobre dc l'expressió: l'any 
1939 es pensava renéixer, damunt unes cendres doblement crema~ 
des i esventades, amb ¡'aportació d'un foc d 'encenall s importat de 
fora; a cops de temp teigs i de marrades, i de molt de sofriment, 
vam anar en llaçant amb el que ens havia precedit; però el trenca~ 

ment no va ser e\'i tat. Ara estem exposats a (er una altra pirueta 
verba l (que en a lgun punt sembla fins i tot ins inuar-se) i cont inuar 
tirant uns quants anys més amb l'ajuda dels eslògans d'avui. 

Aportacions del Dr. Estela 

A l'hora d'emprendre aquesta tasca, cI docto!' Estela ens fa 
aportacions valuoses amb el text que publ iquem. No és aquest e l 
momen t de fer-ne un inventari complet i mat isat. Però llegit des 
de la nostra circumstància, amb la mirada posada en el nostre 
futu r immedia t, no creiem fora de lloc de subrat lla r-ne uns quan ts 
punts, sense pretendre exhaurir-ne la riquesa ni esbossar-ne cap 
tractament crític. 

1. Organització i eficàcia de les acliviUl1s apostòliques. «La re
forma s'ha de fer en el sen ti t d'una major eficàcia en l'o rganitza
ció ( ... ) ]a fei na nos tra cal que respongui a un pla d'objectivita t. 
Heus aquí una altra de les nostres (alies ( ... ). D'aquí aques t re
comptar èxi ts q ue no pesaven, aquell treballar perquè sí, sense 
mirar l'avenç positiu » (elia 4). 

2. Atellció als esforços positius i rellovaelors. «Aqu es ta reflexió 
porta a cons idera r un aspecte del treball que es (eia fin s ara ( ... ) 
i que ( ... ) és tot un pern d'esperança. Es tracta de les obres d'orga
nització moderna, iniciades, primer, entre els homes, realitzades 
després amb més solidesa en tre e ls joves. a fi de fornir a l'Església 
masses i bo ns estols de mi litants ( ... ). E l seu esperit e ra de con
questa efectiva ( ... ) era viva en els qui les portaven la consciènda 
i l'angoixa cie la descristian itzaci6 popul ar en grau e fereïdor; els 
movia l'anhel de refer la casa en ruïnes. Amb to t, el recel, primer, 
i e l repudi , després, es produïren en torn d'aq ues ts moviments. Per 
què? (dia 4) . 

3. Dos esperits contraposats. «Uns volien renovar, fer feina, 
acos ta r-se a l poble, partint de la base de la nostra in ferioritat nu
mèrica i de la desva luació social; e ls a ltres eren partidaris de no 
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Irencar massa els mo tlles, d 'anar fent i de no contaminar-se. Esta
ven en pugna aquests dos esper its. Sense que fos massa comprès , 
e l primer enrolava multitud d'adeptes , però cada cop ha vençut el 
darrer en la pràctica. ':'s un punt per a meditar se riosa ment» 
(diu 4). 

4. El perill/ibera/ i catalanista . • El gran perill de contaminació 
el l'cie n els qui tanta força han tingut sempre per a barrar el pas 
de ls renovadors, en la política. l en dos aspec tes de la política: 
ci ca talanisme, a Cata lunya, i les idees més o menys liberal s, en 
gl!ncra l ( ... ). I diria que, d intrc Catalunya, el perill ca talanista era 
més sen tit que cap a ltre. Fa pena, pensar en a ixò ( ... ) és un punt, 
a parer meu, d 'una influència decis iva . Com fa pensar això en la 
necessita t de dur a terme un exa men de consciència coHectiu que 
posés les coses al seu punt! I molt em temo que passarà molt de 
tem ps abans no entri la llum en e ls nos tres rengles que ens torni 
capaços d 'aques ta si nceritat i de les rectificacions consegüents» 
(dia 4 ). 

5. L'integrisme, «L'excés d 'integrisme assenyalat ha impedit de 
cristi anitza r tot a llò que hi havia de cristian itzable en la vida mo
derna, ens ha impedit d'influir en el med i ambient en què el pobl e, 
que és clcl seu temps i no del passat, viu i es desenvolupa, d'inter
venir eficaçmen t en l'esfera dels anhels de millorament soc ia l i de 
simpatitzar amb Ics idees que eren del poble i res no tenien de con
demnables. Ens ha fet aparèixer com uns recalcitrants i uns ana· 
crònics i ens ha fo ragitat dels punts neuràl gics de la coHectivitat. 
Amb a ixò hem perdut masses i [a rça l'esperança de tenir-les. D'on 
el descoratjament per consciència de deserció i per sent iment d' im
potència. Hem perd ut les masses , ens hem sen ti t pocs, desconnec
tats, en oposició gairebé a l co rren t de fo rça que és e l poble en 
marxa; i això ha fe t que la confessió de la fe fos cada d ia més, en 
la majoria de l'estol fid e l, poruga i ve rgonyant. 

A alguns és possible que cI [et de trobar-se abandona ts els hagi 
donat més urc encara, aquell u rc que és prop i dels qui s6n verita
blemen t lle ials enmi g de la desfe ta; però a ixò no és comú i, en to t 
cas, és la constatac ió d'un estat desesperat» (e/ ia Il) . 

6. Estar amb el poble . • Ai..'Ú corn seria un error lligar el nos tre 
redreçament a un problemàtic redreçament polític, seria també 
un error desinteressar-nos del pob le. La cari ta t, que es manifes ti 
en una cord iali ta t pleníssima, ha d'ésser la nostra arma única. Es
ti mar, estimar el poble, el nostre poble, encara que ell no ens 
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vu lgui correspond re. Ca l que ens lliguem a la seva vida, sense dis~ 
ti ncions d 'estaments ni de co lors polít ics. 

Pcr a ixò crec que cometran un LOrl funest els qui abandonin 
ci nos tre poble, e ls qui en malparlin, c ls qui li guardin una rancú~ 
n ia més o menys sorda» (dia 2) . 

• M'incl ino a desit jar, o des itjo del tot , que en tot allò que sigui 
indiferent per a la vida eterna, i só n moltes les coses que entren 
t!n aques ta categoria, e ls eclesiàst ics tendeixin a compartir les idees 
del poble , per més que un sector, tot i que sigui catòlic, mantingui 
una opinió contrà ria. 

No hauria pas de dir-ho, però és tan important que val més que 
ho anoti: la desconnexió de la política no significa pas descon
nexió amb e l pob le en general i amb e ls interessos veritablement 
comuns, d iríem, de la pàtria, no dels partits. Per bé que pertany 
a ls qui en són legítimament enca rrega ts de tenir cura, l'interès de 
l 'Esglés ia en aquests casos [a patent la plenitud de la seva caritat , 
que comparte ix to tes les sa tisfaccions i angoixes del poble» (dia 6). 

7. L'Església i els capellans al costat dels rics . • Essent els hu· 
mi ls e ls interessat s a cercar canvis políti cs i soc ia ls i e ls pode rosos 
a conservar l'ordre exi s tent, els qui pe r fer triomfar el laïcisme 
havien de segu ir un camí de subversió se n'han emportat les mas
ses, i nosa ltres , que a cada trontoll de la vida coHectiva sentíem 
un sob ressa lt de possib le ruïna, ens hem quedat amb els podero· 
sos , o sigui amb e ls menys. No és que han d'ésser menystinguts pe r 
ésse r e ls menys, s inó que cm sap greu de no poder-me sentir acom
panya t pels hum ils que, d'altra banda, són e ls predilec tes de Jesús 
i també eren fin s ara e ls més despresos en llu r fe» (d ia 5). 

«Els sace rdot s d'aqu í hem te ndit a apartar-nos de l poble humil. 
t.s d ifícil de matisar aquí prou bé la frase perquè sigui j us ta . 
Presci ndcixo a ra dels ll igams polítics i de la co nnexió d 'inte ressos 
que, amb fonament o sense, hi hagués o a lgú es cregués que hi 
hav ia, entre l'Església i la classe acabalada. No penso en això, ara; 
la mcva af irmació afec ta més aviat Ics preferències per a ls rics 
en la manera ind ivid ua l de procedir de molts sacerdots, i àdhuc 
una major incli nac ió de ca ire no tan indi vidual a confiar-los càr~ 
recs i a establir contac te amb ells. Seria que eren e ls quj venien 
més amb nosa ltres, els més prepara ts per a certes comeses que 
demanen fo rmac ió cultural , que oferien mitjans i no es podia fer 
el malagradós , ci que es vulgu i, que no ho expl ica pas tot; però 
hom adver ti a que a molts e ls plaïa més tracta r amb ri cs que amb 
pobres. I a ixò, que a algú semblarà insignificant, ten ia força im
portància. Des del punt de vista de la conduc ta evangèlica ex igida 
a ls sacerdots, e ra una fa lla de fun es tes conseqüències» (dia 10). 
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8. Entre els pri11cipis i la rcali ta t. «Si algú digués que això és 
abandonar la in tegrita t dels pr incipis, hom podria contestar que 
els principis necessiten una atmosrera apropiada per a poder im
plantar-se íntegrament, i que no és cap abandó fer-se càrrec de ]a 
realita t tot treba llant per m illora r-la. 

Les lluites de principis es converteixen fàci lment en llui tes ar
mades, en guerra civil. J, per altra banda, les armes no són bons 
arguments dels pri ncipis. Almenys e ls principis cristians, hi gua
nyen més essen t agredits que agredint. 

A Espanya hem arribat a ta l extrem en aquest pun t que bo ser ia 
que aJgú comencés a desarmar. Nosalt res no hi perdrem res essent 
els primers en el camí de la caritat i la concòrdia» (d ia 8). 

l a nostra responsabilitat 

La lectura d'aquest text ens deixa un regust d'ambigüetat. D'una 
banda , un hom té la sensació de trobar-hi veritats com a punys , 
de plena actuali tat. D'altra banda, no pot defugir una inevitable 
sensació de llunyani a. No en va han passat quaranta-quatre anys, 
i quins anys, des que fou escri t. 

Els problemes no són els mateixos, natu ralment; si més no, no 
es presen ten, ara, de la mate ixa manera. Tampoc no és el mate ix 
el contex t global en què ens movem. To ts plegats ens hem «civi
litza t» molt més; i n'estem orgu ll osos. Però hom endevina que 
molts problemes enca ra hi són, més o menys somorts, i que la 
lluita podria abrandar-se. Hom endevina que - més civilitzada
ment, només faltaria- podríem caure, tanmate ix, en errors sem
blan ts. Si és que, en algun punt , no ens hem deixat anar ja per 
aquest pendís. 

Però hi ha un aspecte en què la di rerència és molt considerable 
i juga indiscutiblement a ravor nos tre. Els anys que ens separen 
d 'aquell agos t de foc han estat per als cr is tians de tot el món i , 
singularment, per als cristians d'aquest pafs, un temps de madura
ció. Les relacions entre Església i Es ta t, les responsabilita ts cíviques 
i polí tiques de l cristià, la seva llibertat personal en relació amb el 
«cos» dels catòl ics, la crítica de l'Església institució, la necessitat 
ineludible d 'es ta r a l costa t del poble, etc., es plantegen d'una altra 
manera. Hom ad mira, per això mateix , l'esforç que homes com el 
Dr. Estela havien de fer en solitari en la situació d'Església en què 
es trobaven i disposant només dels recursos teòd cs que tenien a 
l'abast per a assimilar la realitat punyent que vivien. Hom s 'adona 
també de les giragonses que es ve ien obligats a fer, dels interro-
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gan ls que els tortu raven en una zona ben personal i profunda, del 
seu lligament interior a uns principis que els era font de malestar. 
Tot ha deixat e ls seus rastres, de vegades amb una extensió i una 
pruïja que podrien semblar-nos desmesurades i fora de lloc, en 
aquestes planes. No creiem que es tracti només del tarannà perso· 
nal del seu aulor, que no se satisfeia fàci lment amb un aspecte 
de la realitat i volia anar passant revista als seus mil caires multi
colors. :E.s el preu que ex igien els condicionaments d'una època 
molt tancada, amb molt pocs recursos teòrics a l'abast dels catòlics 
per a assimilar la realitat, la qual no s'aven ia amb els esquemes Es
glésia·món ta l com els havíem heretat de l'Ancien régime o com 
els hav ia «modernitzat » Lleó XIU. 

Aquests anys darrers ens han alliberat dc molls lli gams. l hern 
ret considerables progressos en l'ordre teòric que ens permeten 
d'anaJitzar i assumir la realitat des de la perspectiva evangèlica i 
en un projecte d 'Església molt més madur i realista. Raó de més 
perquè sigui més indefugible la responsabilitat que pesa sobre nos· 
altres. Amagar el cap sota l'ala fó ra ser indignes d'aquells testi· 
monis que ens han preced it, com és ara c i Dr. Estela, i fer-nos reus 
del peca t de deixar infeconda la seva llavor. 
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TAULA CRONOLÒGICA 

Dades biogràfiques 

1904: Neix a Besalú , el 18 
de desembre. 

1914 : Entra a l semina ri de 
Girona. 
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COt1le:cr sòcio-po!ftic 

/909 : Setmana Tràgica de 
Barcelona (juliol). 

19/ I : A Barcelona congrés 
cons titutiu de la CNT (8· 
10 se tembre). 

Context eclesial 

J906: El Or. Francesc de 
Pol i Barall, bisbe de Gi· 
rona (fins al 1914). 

«La glò ria del martiri _, 
pas toral de Torras i Ba
ges. «L'Església c remada», 
article de Joan Maragall a 
.. La Veu de Catalunya». 

1912: Assassinat de Cana- Elecció de l'aba t Antoni M. 
lejas . Marcet a Mont se rrat. 

Comença la primera guer
ra mundial (fin al 1918). 
Constitució de la Manco
munitat de Catalunya sota 
la presidència d'Enric Prat 
de la Riba , 

1917: Mor t de Pra t de la 
Riba; Josep Puig i Cada· 
fa lch, presi dent de la Man· 
comunitat. Assemblea de 
Parlamentaris. Vaga gene
ral revolucionària , Govern 
de «concent ración nacio· 
nal .. amb participació de 
la Lliga, Revolució russa 
d'oc tubre. 

19/3: Antoli López Pclaez, 
arquebisbe de Tarrngona 
(fi ns al 191 8). 

Mor Pius X i és e1egil Be
net XV. 

1915: Congrés litúrgic de 
Mont se rrat. [nic i de la re· 
vista «Vida Cris tiana», 
Fr:m cesc de p , Mas i Oli
\'e r , bisbe de Girona ( fins 
a l 1920). 

1916: Publicació de l'c Eu
cologi .. del Or. Carreras. 
Mori del Dr. Torms i Ba· 
ges . 



Dades biogrC}/iques 

1921 : Marxa a estudiar a 
Roma, a la Pontifícia Uni
versitat Gregoria na. 

1928 : es orde l1i1 1 sacerdot. 

1929 : Torna de Roma amb 
els doctorats de filosofia , 
teologia i dret canònic. Vi
cari de Maçanet de la Sel
va (setembre) . 

1931 : Vica ri de Blanes 
(març ). Consilia ri de la 
FJC. 

Context sòcio-polltic 

1923 : Directori militar de 
Prima de Ri vera. Po1ft ica 
ant icatalana. 

1925: Supressió de la Man
comunitat de Ca talunya . 

Caiguda del directori. Go
vern Berenguer . 

Proclamac ió per Macià de 
la República ca talana (14 
d'abril ). Segona Repúbli 
ca espanyola. 

1932: E.statut d 'autonomia 
de Catalunya. Reforma 
agrària. 

1933: Bienni negre. Puja
da de Hitle r a Alemanya . 

Context eclesial 

1919: El Dr. Vidal i Barra
quer, arquebisbe de Tarra
gona . 

1912: Encíclica • Ubi a rca
na» de Pius XI sobre l'Ac
ció Catò lica . Mor Bene t XV 
i és elegit Pius XI. El Dr. 
Gabriel Llompa rt , bisbe 
de Girona (fins a l 1925). 

1924 : A Bèlgica Cardijn co
menÇa Ja JOC. 

A Barce lona , inici d l! la 
publ icació dc la . Paraula 
Cri s tiana» i . EI Bon Pas
to r ». El Dr. Josep Vila, bis
be de Girona ( fi ns a l 1932). 

Decrets a ntica ta lans de les 
congregac ions roma nes . 

Encícl ica cQuadragess imo 
anna» de Pius XI . Neix Ja 
Federació de Joves Cris
ti a ns de Catalunya (FJC). 
Afer Segura. El card. Vi
dal i Barraquer és presi
dent de la Conferència de 
metropolitan s espanyols. 
Pas tora l coHectiva dels 
bisbes espanyols. inspira
da pe r Vida l i Barraquer. 

Dissolució de la Compa
nyia de Jesús. Mor el Dr. 
Josep Vila , b isbe de Giro
na. 

El Or. Josep Ca rt a nyà, bis
be de Gir ona . El Dr. l s idrc 
Gamà passa a Ja seu de 
Toledo. 
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Dades biogràfiques 

1934: Vica ri de Figueres 
(març). 

1935 : I nicia e l seu treball 
al seminar i de Girona. 

1936 : El començament de 
la guer ra civil el troba a 
Besalú , posteriorment pas
sa fi Barcelona. 

1937 : Marxa a Franç:l el 
mes dI! març i el mes de 
novembre treballa a la diò
cesi de VcrsaIles . 

1938 : Seguint les indica · 
cions del Dr. Cal"tanyà, 
passa a l'Espanya . nacio
nal » i és destinat a l'arque
bisbat de Toledo. 

1939 : Rec tor de Salt (fins 
al 1940). S'incorpora nova
ment al seminari de Giro
na (octubre). 

1942: Canonge lectoral de 
la seu de Girona. 
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Corlfext sòcicrpolític 

Lici de contractes de con
reu del Pr.rlament de Ca
talunya. Revolució del 6 
d'octubre. ~s deroga t l'Es· 
tatut i empresonat el go
ve rn de la Generalitat. 

16 de febrer, victòria elec
toral del Front Popular i 
res tabliment de l'Estatut. 
19 de juliol, alçament mili
tar, guerra civil espanyola 
i persecució religiosa. 

Entrada de ls «nacionals» a 
Tarragona i Barcelona (ge
ner ), i a Girona (febrer). 
Final de la guerra civil 
(abril). Comença la sego
na guerra mundial. 

Cmttext eclesial 

Carles Cardó publica . La 
moral de la de rrota ». El 
Dr. Isidre Gomà, ja car
denal, assumeix l:l presi
dència de la Conferc;ncia 
de metropolitans. Crema 
d'esglésies , nssaso;inat de 
sacerdots . persecució reli
giosa. El card. Vidal i Bar
raquer és a lliberat per Ja 
Generalitat i s'exilia aTIà
Iia . 

Pastoral coHectiva dels 
bisbes espanyols a favor 
del «Movimicnto Nacio
na l» no subscrita per Vi
dal i Barraque r ( 1 de ju
liol), a desgrat de les pres
sions rebudes , entre elles 
la del Dr. Cartanyà. 

«Grandeza cristiana de Es
paña» de Llu ís Carreras. 

Mor Pius XI 
Pius XII. 

és elegit 

1941 : Aureli M . Escarré, 
abat coadjutol" de Mont
serrat. 

e.s nomenat bisbe de Bar
celona el Dr. Gregorio Mo
drego Casaus. Zacarias de 
Vizcarra publica «Curso 
de Acción Católica». 



Dades biogràfiques 

1944 : Vice-rccLOr del semi
nari de Girona. 

Context sòCio-PO[ílic 

1945: Final de la guerra 
mundial. 

1951: Rec tor de l seminari. Prime res va g u e s dels 
transports públics a Bar
celona (vaga dels tram
vies). 

1955: Participa en la posta 
en marxa a Girona del s 
«equips de mat rimonis de 
la Mare de Déu». 

1953: Primers pactes amb 
els USA. 

COI/text eclesial 

1943 : Publicació de . La 
France, pays de miss ion?. 
Mor a Fribourg (Suissa) el 
card. Vidal ¡ Bar raquer . 

1946: Fundac ió a Madrid 
de l'HOAC per la Confe
rència de me tropolitans. 
Mort de l'abat Marcet , de 
Montserrat . 
• His toi r e spirituel des Es
pagnes» de Carles Cardó. 

1950: Encíclica . Humani 
generi s» de Pius XII i me
sures cl.isciplinars contra 
els teòlegs Chénu . de Lu
bac , Congar .. 

Congrés euca ríst ic interna
cional de Barcelona. Con
cordat en tre la Sta. Seu i 
el govern de l'estat espa
nyol. 

1954: Carlos Cardó retorna 
de l'exili . 
Mor el Dr. Lluís Carreras. 

1958: Mort Pi us XlI . ~s 
elegit J oan XXIJI. 

1959 : Campanya contra ci Mort de Carles Cardó. 
director de la Vanguardia , 
D. Luis de Galinsoga, e l 
qual ha de ser subst ituït. 

1960: Fe ts del Palau de la 
Mús ica (maig) : és entonat 
el . Cant d '! la senyera» en 
presència del general 

59 



Dades biogrlJ.fiques 
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COPlJext sócio.polllic 

Franco. Nombroses perso
nes són detingudes i lar· 
turades. Consell de guerra 
i condemna de Jordi Pujol 
i l' impressor Sr. Piló" 
(juny). 

1966: Constitució del Sin
dicat democràtic d'estu
diants de Barcelona a l Con
vent dels Caputxins de 
Sarrià (abril). 

1968: Revolució del «maig 
francès_o Primavera de 
Praga i invasió de Txecos
lovàquia per l'exèrcit so
viètic. 

Co,,,ext eclesial 

1961: Encíclica . Mater et 
magistra_ de Joan XXIII. 
El P. Gabriel M. Br.só, 
abat-coadjutor de Mont
se rwt. 

1962: Comença e l concili 
Va t icà IL Crdxcment, a 
Cata lunya , dels movimen ts 
d'AC espcci:\ 'iI7~ t " i de 
l'escoltisme. 

1963: Encíclica _Pacem in 
te rri s _o Mort de Joan 
xx 11 1. es elegit Pau VI. 
Mor ci Dr. Josep Carta
nyà, bisbe e Girona. 

/964: El Dr. Narcís Jubany 
és nomenat bisbe de Giro
na. 

1965: 8 de desembre , final 
del concili Vaticà 11. L'a
bat Escarré surt de Mont
serrat. 

E l Or. Marcelo Go!ld]ez 
Martín és nomenat bisbe 
coadjutor de Barcelona. 
La manifestació pacífica 
de 130 capellans a Barcelo
na és apalliss..1.da per la 
policia ( 11 dc maig). Cam
panya . Volem bisbes ca
talans _. Apare ix el primer 
i únic número de la col
I e c c i ó. Presbyteriumlt. 
Cassià M. Just. abat coad
jutor dc Montserrat. 

/967: S'inicia la c ri si de 
l'Acció catòlica. 

Mor a Barcelona ci P. Au
reli M. Escarré . Creació 
de la Facultat de teologia 
de Barcelona i del Centre 
d'Es tudis Pastorals . 



Dades biogrtl{iqL4es 

1969: Dimite ix, per raons 
de salut, com a rector del 
seminari. Vicari episcopal 
del clergat. 

1972 : Directo l' espiritual 
dels seminaristes teòlegs. 

1978: El seminari de Giro
na celebra solemnement 
les seves noces d'or sacer
dotals . 

1979: Mor a Girona el 14 
d'abril, vigília de Pasqua. 

Context sòcio-polltic 

Procés de Burgos. Execu
ció de S militants pol!tics . 

1975: Mor c i general Fran
co. Monarquia de Joan 
Carles. Inici del procés de
mocràtic. Legalització del s 
partits po lítics i les cen
tral s sindicals . 

1976: Referèndum que 
aprova la Constitució es
panyola. 

19n: Primeres eleccions 
legislatives a nivell de l'es
tat espanyol. Gran mani · 
festació de 1'11 de setem
bre a Barcelona. Retorn 
del president TarradeUas i 
constitució de la Genera
litat provisional. 

Referèndum d'aprovació 
de t'Estatut de Catalunya. 

COPuext eclesial 

S'inicia la publicac ió de 
cPresby terium I Quaderns 
de Pastoral., que passa 
més tard a dir-se simple
ment , . Ouaderns de Pas
toral_ . 

1970: ElOI' . Josep Pont i 
Gol és nomenat arquebis
be de Tarragona i e l Dr. 
Joan Martí Ala nis , bisbe 
de la Seu d'Urgell. 

1971: Assemblea conjunta 
de bisbes i capellans de 
lot Espanya. 

El Dr. Nards Jubany dei
xa ci bisbat de Girona per 
fer-se càrrec de l'arxidiò
cesi dc Barcelona. 

1973 : El Or. Jaume Carn
prodon és nomenat bisbe 
d e Girona. 

Mor ci papa Pau VJ. es 
e legit Joan Pou I , que mor 
després de 33 d ies de pon
tificat. es elegit Joan 
Pau Il . 
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DE LA REVISTA - QUADERNS DE PASTORAL. 
52 . L'Església en la represa de Catalunya (113 pp., 150'- pte •. ) 
53. El cardenal Vidal I Barraquer (130 PP .. 200'- ptes.) 
54. Fer cristIans conscien ts I responsables (90 pp., 150'- ptes.) 
55. Cristians en el món (95 pp., 150'- ptes.J 
56. Cristians entre els marginats (92 PP .. 150'- ptes.llexhauritJ 
57. Aparellament I matrimoni (88 pp., 150'- ptes.J 
58. Moment present de l 'Església catalana (113 pp., 200'-) 
59. Entre el desencant I l'esperança (103 pp., 150'- ptes.J 
60. Talzé : una interpretació. (61 PP .. 150 ptes.J 
CoHeccions senceres dels anys 1972, 73. 74 , 75, 76, 77. 

FULLETONS PER A GRUPS, JORNADES, SESSIONS". 
O. Cristfans en el món : recull de testimonis (50 pp., SO '} 

(exhaurit) . 
1. l'evangelització, urgència cristiana (20 pp., 50'- ptes.) 
2. Els cristians I l'escola, per J. M . VJlaseca Marcet I J . M . 

Totosaus (65 PP .. 100'- ptes.J 
3. Pregar en un món secularitzat. per Joan Llopls (40 pp .. 

100'- pte • . ) 
4. laics amb missió pastoral. per Fermf Casal. Casimir MarU 

I Ramon Prat (28 pp., 50'- ptes.J 
5. Cristians entre els margInats : recull de testimonis (48 pp., 

75'- ptes.J (exhaurit]. 
6. Aparellament I matrimoni (26 PP .. 50'- ptes.J 
7. Acollir els divorcIats 8 l'Església, per Jesús Huguet (22 pp .• 

50'- ptes.) 
8. El moment present de l'EsgléSia Catalana (35 pp., 75'-) 

APUNTS PER A LES CLASSES (multicopiats) 
Introducció als llibres històrics de l'Antic Testa.ment, per G. 

Camps, H. Raguer I R. Vives (63 PP .. 150'- ptes.) 
Introducció al missatge dels profetes, per G. Camps, P. Fran· 

Quesa i J. A . Miró (60 PP .. 150'- ptes.J 
Introducció a la pregàrIa dels salms, per Guiu Camps (42 pp., 

100'- ptes.) 
Introducció a l 'evangeli de Marc, per L1uls Tuñl (60 PP .. 150'-J 
Introducció a l 'evangeli de Joan, per Oriol Tuñl (62 pp., 150'-) 
Fets dels apòstols, per Joan Vernet (32 pp., 100'- ptes.) 
l 'Apocalipsi, per Romuald Vives (35 PP .. 100'- ptes .J 
Els evangelis de la infància de Jesús, per Fermi Casa l (44 pp., 

100'- ptes.J 
Pregària I psicologia, per Joan L10pls (25 pp., 75'- ptes.J 
Introducc ió als sagraments. per Joan lIopls. (20 pp., 60 ptes.) 
Dossier de les Jornades de Pastoral Rural de la Selva del Camp, 

setembre 1978 (30 PP .. 75'- ptes.J 
Els consells pastorals. per Joan Batlles (en preparació) 

Els podeu adquirir a: el, Rivadeneyra, 6, 4.'" 
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