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CARDO, CARRERAS I MANYA

Amb aquesl número, QUADER NS DE PASTORAL se suma a
l'hom enalge que l'Església d e Calalunya ha fel a Carles Cardó,
Lluís Ca rreras i Joan Bpla. Man yà, amb li/ oliu del cenlenari del
seu naixem ent, esdevingu I l'an y 1884. Bella coincidéncia, aques ta,
que ens permet d e prendre consciè ncia que no ens trobem davant unes perso nes isolades, sinó davant Ires exponents d'una generació. Amb ella , la nos tra Església, que havia viscut i, en bona
part proIago nit ZQt, la Renaixença del nost re pob le, viu, de ma-

nera activa, l'etapa de la recuperació de les ins titu cions i de la
norm a lit zació lingüística. Peró pate ix, tamb é, ai las, el daltabaix
de la guerra, (q ue es trad ueix en persecució, destrucció i martiri), la d es feIa de l'exili i la feixuga llosa que ens cau a sobre com

a poble l'an y 1939, que cuidava ofegar Iol allò que lan Ireba llosamenl ha víem ana l aconseguin t, i que ens o bligava a recomença r altra vegada. Carles Cardó, Lluís Carreras i Joan Bpla. Manyà
Ien ien 52 anys el 1936 i 55 el 1939.
Carreras moriria el 1955 i Cardó qualre anys m és lard; però
el ta ll que aquests es deve niment s malaventu rat s imposaven. al
nostre desplegamenl els afeclava de ple. Cardó va conlinuar escrivint, preparant edicions dels seus articles d'ava ntguerra o ferrt
ve rsions per li la funda ció Bernat Metge. Carreras va con tinuar
rebenl gel1l, aconsellal1l, fel1t conferències, redacla nt algun inform e confidenciaL .. Peró tOl això era només romanalles amagades
del que havia esta I, del que hauria eslal, d el que hauria d'haver
3

estat si no hagués V;'1gut el que mai 110 hauria d'have,. vingut.
Manyà -qtW va tenir una projecció pública, digue m-ho aixi,
m és 1110des ta- va so breviure als altres dos una vintena d'anys.
I va continuar la seva ta sca d 'eslu di i les seves publicaciol1s. Però el lall fatídic el va confinar el/ la seva Torlo sa episcopal: ¿COlli
podia mantenir contactes amb les ;niciarives renovadores cie l'Es glésia ca talGlla s i aques tes havien estat tallades de soca-rel i el
metropolità moria exilat, a Fribourg, enmig d'uH gran silenci?
En ctlnvi, professor de religió de l'lns lilul de Batxillerat, podia
exercir una irradiació benèfica entre el jovent est lldiós de Tortosa durant Ilna bona vintena d'anys, uns anys en què els seu s
prelats li nega Vell el pa i la sal.
Ara, amb motiu del ce ntenari, els ha arribat l'hora dels homenat ges públics i oficials. Homena tges que SÓ n IIn reconeixem ent" s ignifiquen una rectificació. Es tota una manera de ter Església a Calallmya el que oques ls llOmes - i els com panys de la
seva generació- encarnen. [ IJO sa bríem cantar-ne les lloances
s i no estàvem disposats li fer-la llOstra i menar-la en davant .
Aquest quadern enc/ou Ires parIs bell diferellciades. La prim era recull els m aterials de la JOR NA DA D'HOMENATGE que
l'Església de Calalul/ya, presidida per IOl S els sell S bisbes, els
dedicava, a Mon lserrat, el dia 11 de desembre de 1984: LtIll1 crònica en ressegueix el fil i va presentant els textos que des prés
reproduïm . UI/a segalla part la cOllstitueixen les TAULES CRONOLOGIQU ES, volgudam ent extenses, que ha preparat la Redacció
i que permete n d'acostar-se a aques ts Ires homes i al seu temps.
Fillalm e11l, en una tercera pari, eliS SÓ Il evocats -de manera glo'bal o més sectorial- Carles Cardó, Lluís Carreras i Joan Bpta .
Manyà. Han valgUI co¡'¡abora r-Ili Mn. Joan Carrera (que ha preparat WUl «Aproxim ació a Carles Cardó amb ocasió del centenari
del seu llaixemel7t»), el P. Alexandre Masoliver, bibliotecari del
Moneslir de Poblel (que ens lla ofel'/ el texl de Ili conferència
que va dallar el ZZ d'oclubre a la Selva del Camp en el curs de
la Jornada sacerdOlal de l'arxidiòcesi de Ta rragolla) , MI7. Lluís
B onet i Armellgol (tall lligat al Dr. Lluís Carreras, per raons familiars), la sra. Magdalella Viñas, vda. Taulé (sabadellenca, que
en prepara UI' est udi biogràfic) i el DI'. Jo sep POlli i Gol, arquebisbe emè rit de Tarra gm1a, que va ser el primer bisbe (ho era
aleshores del bisbat de Segorb-Castelló) que va «rehabilitar. el
Dr. Manyà. A tots ells, i als qui van part icipa r en la Jornada de
MONtserrat i ara ens han confiat el seu text, el llos tre agraïment.
- J. T.
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PORTIC

HOMENATGE I COMPROMís
Amb la publicació d'aqu est número dedicat a tres
sace rdols insignes -Carles Cardó, Lluís Carreras i
Joa" Baprisla Manyà- QUAD E RNS de PASTORAL vol

manifestar ben explícitament una voluntat que l'ha ani·
ma t des del primer dia: reconèixer les pròpies arrels,

relligar amb la nos tra tradici6. No hem començat
abans d'ahir. Ten im segles d'his tòria. I la generació
que ens ha precedir ha estat decis iva en la configuració del nostre present COl-n a cristians de Catalunya.
Quan va néixer QUADERNS DE PASTORAL aques-

tes afirmacions esdevenien polèmiques en elles mateixes, en la mesura en què reivindicaven una Iradició
i Utl S homes que ['any 1939 havien es tat silenciats i
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que encara no havien es tat públicament rehabilitats a
la nostra Església. Avui, en canvi, l'homenatge que els
dediquem és presidit pels nostres bisbes i les paraules
que hi pronuncien el cardenal de Barcelona i el metro polità de Tarra go na no sols volen enaltir unes perS011es, sinó que vénen a sit uar-se en co ntinuÏlm amb
tota una manera de fer Església. a Ca talunya, una mane ra que tipifiquen, precisa m ent , els que ara homenatgem .
S'ha produït, doncs, un canvi que només ens p Ol
ser mot iu d'aleg ria i que ens co nvida a la refl exió.
Perquè aquests homes enca rnen el drama d e la seva gell eraci6. L'any 1936 la seva vida queda va trencada
als cinquan ta-dos anys. Van haver d'amaga r- se i fugir
a corre-cuita. Va n lla ver de co ntemplar, impotents, com
l'es forç i el treball d'anys i anys erell anorrea ts. Com
companys d'ideals queien assassil1ats. I el 1939, quall
es va acabar la guerra, es van veure reduït s al silenci
i van ser pràcticament , i àdhuc explícitament, d esauto ritz.ats. Memres tant , hav ien d 'assis tir a la recons trucçi6 de la nost ra Església sobre bases postisses: una Església tan dife rent d'a quella per la qual ells l/avien treballat, presidida per uns dirige nts que - desoriemats,
es poruguits, oportu nistes, o imposals- fe ien la farina
plana als rectors cie la nova s it uació política i s'es forçaven per oblidar o per com batre rot allò que ells havien cons truït amb tenacitat , iHusió i lucidesa durant
el primer terç de la ce ntúria. El seu drm'Ha és el de
la nost ra Església, presidida pel cardenal Francesc d 'Assís Vidal i Barraquer, mort a l'exili l'any 1943.
El cas del Dr. Joan Bpta. Manyà té connotacions
peculiars. Fill de Gandesa, capital de Terra Alta, va
viure tota la vida de capellà a Tort osa. Professor inicialment del Semina ri, n'era expulsat a començamenls
de 1921, quan tot just tenia Iren ta-sis anys. Marginat,
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des d 'aleshores, a casa seva, Manyà es va consagrar a
l'estudi, va coHaborar ben accivamettl amb el movim enI ;nt eHeclual i apostòlic renovador de la noslra
Església d'avmJlguerra i va ser l'impulsor de la Federació de Joves Cristians de Catalunya al seu bisbat.
Així es convenia, amb una gran sen'l.illesa i amb una
immmsa diglútat, ell la cOllsciència catalana de l'Esglés ia tortos ina, presidida per uns bisbes que l'ignora ven i el marginaven abans i després del 1rencament
de 1936-39. A la postguerra va arribar a ser titllal d'.heretge» i de fl. separatis ta », sense més matisos, i es va
prohibir als sernillaris tes que 11; tingu essin contactes;
m entres tant ell continuava consagrat a l'estudi i feia
de profes sor d e religió a /'In stilLl/ de segon ellsenyament, cosa que li donava una vas ta projecció i un gran
pres tigi entre el jovent es tudiós de la ciu tat . Quan als
seta Illa-cinc anys (196 1) li arriba l'edat de la jubilació
i es dis posa a publicar Les meves confessions, ha d'esperar quatre anys més fin s a rebre l'imprimatur, i encara per a ús reservat ( 1965 ): hi moleslava el capítol
III , Per què escric en català. Ben tardanamelll (1970)
era rehabilitat pel bisbe actL/al, Ricard M. Carles: Manyà teuia 86 anys i en feia cinquanta que havia es tat
expulsat del Seminari. Ara, amb motiu del centena ri,
és hom enatjat a Tonosa, però no és clar que allò que
Man yà significa inesquivablement de vocació inteHecrual, d e diàleg d 'alrura amb la cullura ciutadana, de fidelital a una llengua i a una línia d e treball mancomunat
d'Església amb les diòcesis catalanes siguill pal/tes assumides al seu bisbat . I és ben sabut , a més a més,
que la segona edició de Les meves confessions (1983)
produïa una veritab le tempesta en aquest gOl a part
que és l'Església de Tortosa, a causa de l'Apèndix que
no figurava a l'edició anterior.
No sabríem, doncs, homenatjar Carles Cardó, Lluís
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Carreras i Joan Bpta. Manyà senu fer un profund examen de consciència sobre l'ahir, l'avui i el demà de la
nostra Església: qui som i on anem?; qui volem ser i
0 11 volent anar? Avui han passat prou anys i cenim
prou perspectiva per saber on és el nord; no es lleïr
pecar d'oportunism e; i hem de tenir ben presents les
paraules del Mestre: . Ai de vosaltres ( .. .) que construïu els monuments sepulcrals dels profetes i decoreu les tombes dels justos ( ... ) Així reconeixeu vosaltres mateixos que sou fil/s dels qui van matar els
profetes. (Mt 23.29.31).

B

EN LA MORT
DE SALVADOR ESPRIU
La I/Iort del poeta Salvador Espriu, amb el ressò
que ha desvetllat, ens alliçona i ens convida a la re-

flexió.
La seva persmw i la seva o bra s'han anat imposa nt
lentament, aquests darre rs anys, a la consciència CD /lectiva. Hi deu haver cont ribuïr la seva presència a la
televisió, o n li van ser fetes extenses ent revistes. Però,
aixi i lot, no deixa de resultar sorprenenl que una
persona com ell, naturalment reservada, poc amiga d e
la vida social, i amb una obra austera i eixuta, d e dificil accés, hagi arribat a int eressar LI/la franja prou
àmplia de la població ca talana; ara, sobreCOl, que La.
pell de brau, les representacions de la Primera història d'Es lher o els munlatges de Ricard Salvat , com
Ronda de mort a Sinera, van quedant en rera. Peró això
mateix ens diu que el poble té un instint que li per·
lIIet de travessa r l'espessa cortina de so ns eixordadors
i resplendors es tan t isses, creada pels muntatges publi·
ciraris, i copsa r on es trobe" els veritables tresors i
els homes ~idels 'i coherel1t s. ¡ és així com Salvador
Espriu ha llnat esdeveni nt símbol vivent d'unes quan·
tes fidelilats.
Fidelilat a WTa llengua i a un poble. Un poble petil, una llengua d'exlensió reduïda, que són els del
poeta, no podielT donar·li gra n cosa a nivell d'èxil mulli llld illari i de projecció fàcil i a gran escala. Però eren
les arrels que el 'lOdrien i en les quals es reco neixia .
I Es priu lli !ta restat fid el, en WTa època ell què aques-
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la m ella de fid elilats han IrOlll ollal. El poble - indes·
triable de la seva lIengua- li 110 ha reconegut.
Fidelitat al treball, a la feina ben feta. Espriu ha
edificat la seva obra - una obra més aviat breu- car·
reu sobre carreu, amb exigència i solidesa. No s'ha dei-

xat endur per la fa cilitat, l'autosatisfa cció o la papu·
larila/. En un temps ell què, en aquest punt, els valors
apareixen massa sovint capgirats, el poble s'ha r eco-

negut eu aquest conreu exigent de la seva llengua.

Fidelita/ a la pròpia coherència personal. Espriu no
s'ha es tai de dir i d'esc riure qu e era «agnòstic»: agnòstic, que no sap; no pas aleu, que nega. I ho ha dit
sempre amb una gran aus teritat i un exq uis it res pecte, expressió de since ritat persona l j d'a carament amb
les grans preguntes de què IOla la seva obra apareix
ama rada. Aques ta actitud tenia alguna cosa de debel-

lador de la religiosit at barata; però tamb é de l'agn os.
ticisme i l'ateism e b(m als, reacció pendular a què s'ha
moslrat tan proc/iva la nostra intc lLigenzia à la page,

la ql/al s'lla deixat endur també a la sàtira anticlerical
i a la brometa fàcil. El poble hi ha descobert l'!zo m e
sincer, forma l, autèntic i coheren t, de gran profunditat i exquisida se nsibilitat per les qüestions fo namentals, qualitats es pecialment valuoses en un temps en

què la superficialilat sembla tònica generalitzada, gai·
reb é ac titud normal.

Des d'aql/ esta pàgina volem agrair a Salvador Es·
priu les seves lliçon.s, que ens plauria de saber reco-

llir: fid elitat a la pàtria i a la llengua, fidelitat a la
feina ben feta, fid elitat a la pròpia coherència peTsorial, rlodrida en l'acollim ent i l'apregonam ent de les
grans qüestions. Des d 'aquestes fidelitats voldriem mano
tenir sempre oberls, com ell, els ponts del diàleg amb
les altres persones i amb els altres pobles. Amb un.a
esperança humil, indefallent, sempre renovada.
10

JORNADA
DE MONTSERRAT
,

CRONICA D'UN HOMENATGE
JOSEP M. TOTOSAUS

Els origens
La jornada del dia 11 de desembre de 1984 a Montserrat té
-<om tot- la seva història. I val la pena de començar recollint·ne
alguna engruna. Va néixer de manera modesta. La primera idea
va sorgir al s i de la «Comissió Carles Cardó., consti tuïda per a
prepara,· algu ns ac tes amb motiu de l'any del centenari. ¿No cal·
dria pensar, també, en un homenatge de la clerecia? Ja. es va
veure, però, que aquest hauria de ser conjunt als tres sacerdots,
Cardó, Carreras i Manyà, i als altres de la seva generació. La
Comissió Cardó va traslladar·ne l'encàrrec al Centre d'Estudis
Pastorals. I aques t va parlar·ne a la Conferència episcopal tarra·
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concnse, convençut que a ella corresponia convocar a un homenatge de la nostra Esglés ia (més que no, simpleme nt , del nost re
clergat) a tres dels seus memb res especialment significatius. La
Conferència episcopal tarraconense, en la seva trobada de l mes
de juliol de 1984, assumia la celebració d 'aquesta diada i n'encarregava l'organització al Cen tre d'Es tud is Pastora ls.

Preparatius

Dc seguida vam posa r fil a l'agulla : [¡xac ió de la d a ta, encàrrec
a l P. Mique l Batllori, carta als bisbes i abats de Catalunya , demanan t-los l'assis tè ncia . l el 27 de setembre, reunió del Consell de
Direcció de l Centre per a dibuixar el desenrotllamen t de la jornada.
Val la pena destaca r-ne l'orientació: no es tracta de fer, direclament, un acte sacerdotal, sinó un homenatge, al qual es convida
tothom , organitzat pe ls preveres de Catalunya; ni es tracta d'evocar nostàlgicament un passa t gloriós, sinó d'escoltar una interpellació que e ns compromet a avençar en una lín ia progressiva, i de
fide litat a la cultura, a l'Església i Catalunya; ni veiem aquests
(res homes cum a persones aïllades, sinó com a exponents insignes
de tota una generació cristiana.
Ja te nim, doncs, el programa i tenim la crida inicial , que és
difosa abundosame nt a partir de tots vuit bisbats, el de legat del
Centre actuant-hi de motor, i entre e ls religiosos, gràcies a la collaboració de la Unió de Re ligiosos de Catalunya. També escrivim
una carta als familiars dels tres homenatjats, convidant-los a assb¡ ir-hi.
1 comencen a ploure les in scripcions. De primer amb parsimòn ia. Però, així que trepitgem e l llindar del desembre, ja pre-

veiem l'allau. I a darrera hora ens veie m obligats a dir que no
podem adme tre més gent a dinar, per raons del pe rsonal del
res tauran!.
Pugem a Montserrat per a en llestir la preparació. [ al monestir tot són faci litats: de part del P. Abat, de part del P. Josep M.
Soler, cerimonier, de part de l P. Gregori Estrada , que s'encarrega
de triar-nos els cants. Fins decideixen de notificar que aquell dia,
excepciona lment, queda suprimida la Salve de la una del mi gdia ... !
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Dia 11 de desembre: arribada i eucaristia
Les pedres, la vegetació i el cel de Montserrat també volen
associa r-se a la dia da i ens rebe n habilla ts amb tot el seu esplendor , que ja és dir. I anem arribant de tot Catalunya. Alguns -els
de Tarragona , e ls de Tortosa, els d 'Urgell- amb autoca rs . Els
altres en cotxes particulars. Salutacions, abraçades, retrobament
d 'a mics que fa temps que no s'ha n v ist .. . I penetrem a l'església .
Comença la ce lebració. Un bé de Déu de capell ans -amb alba
i sense a lba- i una nau plena. I tots els bisbes: només hi falta
el de Gi ro na, que ha de ser en el fun eral d'un capellà i arribarà
una m ica més ta rd . I l'aba t de Poble t i e l de Solius. I el P. J osep
M. Balcells, p reside nt de la Unió de Religiosos.
El P. Abat de Montse rrat ens adreça una breu salutació :
Em inent íssim Sr. Cardenal, S enyors Bisb es, Abats, germans
preve r es, fa miliars i amics : Benvingut s a Mo ntse rra t, a aques. ta
Casa pa iral pres idida per la Mare d e D éu, Patrona de Catalunya!

L'Eucaris tia q ue an ent a comença r serà una acció de gràcies a
Dé" q ue ells l7a dOlla I aquesl s Ires ge rmans grans, Carles Cardó,
Lluís Car r eras i Joan Baptista Mal1yà, qu e ens han mostral un

ca mí d e fid elilat a Jesucris t, ben arrelat s a la nostra terra, un
camí de diàleg entre fe i cultura. TOl s tres eslimaren profunda-

m ent Montserrat . bS jus t que avui evoqu ent el seu record, units
als peus d e Santa Maria de Montserrat, com un impuls per ser
fid els al co mbat de l'Evangeli.

Després sc'ns fan prese nts els tres homenatjats per la seva
parau la : La Paraula cristiana, L'apos tolat litúrgic, Els sacerdot s

inte Hectuals, tres textos que són llegits per un tarragoní. un sabadell enc i un tortosí i que ens fan avinents les grans preocupacions
de Ca rdó, Carreras i Manyà.
[ come nça la celebrac ió de l'Eucaristia, presidida pel cardenal
a rcis Ju bany, en la qual llegim els textos que proposa el missal
pe r a aquest dimarts d'advent i cantem els cants que havien estat
tri a ts pe l P. Gregori Estrada: els nostres músics -Odiló Planàs ,
l ,-cneu Saga rra, Gregori Estrada , Albert Taulé i Domènec Colss'assoc ien, així, a l'homenatge; i s'hi fa present, també, el cant
grego rià a l'hora de l'ofertori. El Dr. Jubany hi pronuncia una
bella homilia, que trobareu en una altra pàgina d'aquest quadern ,
com també les pregàries. I acabem amb el Virolai.
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Acte acadèmic

Deu minuts de descans, dint re mateix de l'església, i comença
el que el programa titula . Acte acadèmic •. Pren la paraula el
P. Mique l Batllo ri, i evoca, amb coneixement, realisme i saviesa,
els tres sacerdots que homenatgem, els quals apareixen davant
nostre, l'un darrera l'altre, amb les seves llums i amb algunes
limitacions que ens els fan més pròxims i humans. El guió del
seu parlament cI recollim, també, al seu lloc. Així com cI text que
portava preparat, i amb el qual cloïa l'acte, el Dr. Ramon Torrella, arq uebisbe de la metròpoli tarragonina, que només en llegí
LI na part per mor de l 'hora.
Quan ens pe nsàvem que s'havien acabat els ac tes del matí.
resultà que no : l'escolania de Montserrat, dirigida pel P. Ireneu
Sagarra, es vol afegir a l'homenatge cantant-nos la Salve, una
bella Salve del nostre Pérez Moya. Un detall ben significatiu , que
to ts els assisten ts vam valorar i agrair. Eren les dues.

Dinar i sobretaula
I comença la processó fins al restaurant: després de les tres
hores de l'estada a l'església, a la sortida ens sorprèn novament
aquella corona de pedra i verd , que encercla un cel ben blau
(com diria Maragall). Ja a la carretera, tenim el Llobrega t als
peus, al davan t les muntanyes de l'altra banda, dominades per la
M ola de Sant Llorenç , i al fon s, a ¡'esquerra, cI Pirineu nevat.

Però no ens vaga ga ire de delurar·nos a contemplar el paisatge:
és questió de baixar al restaurant i fer-s'hi un lloc. I comença el
dinar que és servit - i s'agraeix- sense fer-nos espe rar. I que
- pel que les cares manifesten- és del gust de la concurrència .
Acabat, i superades Ics inevitables dificultats tècniques -és
a dir de megafon ia- Mn . Joan Batlles, director del Centre d'Estudis Pastorals, diu unes paraules d'agraïme nt i introdue ix els
parlaments que seguiran.
Escoltem primeramen t tres poetes: Mn . Climent Forner, rector
de Navàs, del bisbat de Solsona, Mn. Pere Ribot, enamorat del
Montseny des de la seva rectoria de Riells, actualment al bisbat
de Girona, i el degà de tots, Mn. Camil Geis, sabadellenc com el
Dr. Carreras, que, avui, no actua com a poeta, tal com ell mate ix
explica.
Mn. Geis obre el pas als nostres ancians. D'acord amb la
C.E.T. ha semblat que, a l'hora de la sobretaula, fóra bo escoltar
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aquell s dos bisbes que més de prop van conèixer els sace rdots
homenatjats . Són el bisbe e mèrit de Vic, Dr. Ramon Masnou, que
ens llegeix uns full s, que publiquem , i l'arquebisbe emèrit de
Tarragona, Dr. J ose p Po nt i Gol. Amb l'estil plane r i casolà que el
caracteritza, ens evoca tota una època, que ell va viure -ben
activament- d 'infant, de jove i de j ove capellà: . Vida Litúrgica-,
«en Patu fet . , els . Pomell s de joventut_, el Directori de Primo
de Rive ra , . La Paraula Cris tiana _, «El Bon Pastora, la Federació
de joves cristians de Catalu nya, la maltempsada ... I la figura del
Dr. Manyà , que va conèixer de ben a prop i sobre el qual ha
volgut escriure'ns unes pàgines , que també publiquem.

Comiat
El temps ha anat passant i el dia - som als dies curts- ha
anat esblaimant-se. ¿On és aquell sol del matí? Encara daura les
neus que coronen les serralades que tanquen l'horitzó pel cantó
del Nord . Aviat deixarà pas a l vespre i a la nit. Ens diem adéu
els uns als altres, encaixem i c ns n'ento rnem a casa, cadascú
seguint c i seu camí. Contents. Amb un desig renovat de donar una
resposta cris LÍana com van donar·la a la seva època - no fa pas
tant , però e n poc temps han passat tantes coses!- tota una pila
de creients que ens han precedit, i dels quals hem homenatjat
avui tres figures se nyeres. Fidels com ells a l'Església i al nostre
poble.
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INVITACIO
És amb goig que el Centre d'Estudis Pastora's ha acollit l'encàrrec que li ha estat fet per la Conferència Episcopal Tar raconense d'organitzar aquest homenatge a tres sacerdots iHustres ,
exponents ins ignes de tota una generació cristiana que va maldar
per ser fidel a l'Església i a Cata lunya. Tres homes d'Església,
diversos per procedència - Vall s, a l'Alt Camp; Sabadell, al Vallès
Occiden tal; Gandesa, a Terra Alta- i per temperament, però fosos
en un ideal comú -assegurar una presència c ristiana ri ca i operant en el renaixement de l nos tre poble- i arre lats en una doble
fidelitat incom movible: a J esucrist, centre de la seva vida, i a
Catalunya, en les alegries i les angoixes de la q ual van participar
ben activament.
Al seu darrera deixen una obra vasta: el Congrés Litúrgic de
Montserrat (19 15), l'Eucologi (191 5), la Sinopsi evallgtlica ( 1926).
la versió catalana de la Bíblia (1928-1 948: Fundació Bíblica Catalana), Ics revistes Vida litúrgica (1914-1 933) , La Paraula cristialla
(1925-1936) i El BOI1 Pas/or (1927-1936). escrits de prosa modèlica
i de reflexió teològica profunda (com La nil lral1Sparent o els
TheologulI1ena), i tota una presència i una acció eficaç, per bé que
de vegades amagada, com la coHaboració estreta amb el ca rdenal
Vidal i Barraquer o la partici pació en la Federació de joves crio.;·
tians de Catalunya (193 1-1936).
Membres de la seva generació, van sofrir la desfeta de la guerra, que es va traduir en empresonament (Manyà), e n exili (Cardó),
o en un veritable exili interior (Carreras, Manyà). Per a tots tres,
el 1936 va marcar l'ecl ipsi de l'actuació pública.
Sense la generació a la qual pertanyen la nostra Església no
seria la que és. Són, amb la seva generació, una anella im portant
de la nostra tradició. Ens re lligue n als nostres orígens i són punt
de referència per a la nostra identitat. En ell s volem retre home·
natge a una generació cristiana que va estar a l'altura del temps .
El seu record ens in terpeHa i estimula la nos tra responsabilitat
d'Església.
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TEXTOS
LA PARAULA CRISTIANA
I!s amb una forta emoció i amb un pregon sentit de res pon-

sabilitat que comencem a fer sentir la nos tra paraula, aspirant
a ésser paraula cristiana, enmig del cor, cada jorn més divers
i arremora t de la cultura catalana.
En aquest poble s'és parlat ja de tot. Totes les regions de la
cultura O de l'activitat han estat més o menys explorades. Tota art
i tota ciència hi ha tingut e l seu centre, la seva publicació, o el
seu mecenes. Vint-i-cinc anys, però , de no parlar gaire de religió,
perquè ens llividiria, ja quasi han donat entenent a la gent nostra
que la Religió és una cosa domèstica, sense vot ni veu en els
gra ns problemes socials i polítics.
Això que pod ia ésser justificat quan érem un partit, ja no ho
és avui que som un poble. Ara, doncs, ja podem parlar de Reli gió
sense por de dividir-nos.
Altrament, quina tolerància seria aq uella que en un poble adult
imposés e l silenci com a cond ició de mutual respecte?
Tol erem-nos personalment tal com som i obran t cadascú d'acord amb el seu esperit, i la tolerància tornarà de passiva en activa,
única digna d'ésser admesa en els pobles civils.
La llei íntima que ha presidit la nostra Renaixença ha estat la
del relorn als propis principis , única font de renovellament per
a tot ésser. Això mateix és el que e ns cal fe r en les performances
religioses del nostre temperament terral. Catalunya és cristiana
de naixença. Augmentar aquesta influència del Cristianjsme en el
nos tre tarannà individual i coHectiu: heus aquí el nostre propòsit.
Factors estranys, asprors de lluita, defectes propis, ¡'han afebli da
en les darreres dècades. Un llarg si lenci que responia a un criteri
de prudència, però que ja comença a esdevenir endarreri t, ajudava
a aq uest enervament de l'esperit religiós. Unes dècades més d'abstenció, i en aquesta Catalunya nostra el Catolicisme no hauria
estat més que un record abocat a l'oblit.
Una reconquesta endins és, doncs, el que volem fer. Per anarhi avençant tractarem en aquestes planes totes les qüestions, de
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qualsevol o rdre que siguin , que es vag in plantcjant a Catalunya,
mirant·les sempre sota e l punt de vis ta cris tià. Aspirem a dir
sobre ca dascuna la paraula cristiana, aq uella paraula , ço és, que
diria c i Cri s t, i a mb c I ma teix to de cordia lita t a mb què ci Mes tre
la diria.
No volem ni competències ni polè miques agres . Una extensa
i cntranya ble abraçada de ge rmano r i de pau, ma i no renyida amb
la confess ió i defe nsa de la pròpia fe, cal que aj un li tols els qui
tre ba llem per Cata lunya, que només a ixí podrà és er la n plena
i ta n rorla com la des itge n els nos tres ensomnis i la demanen a
Déu les nostres pregàries.

Carles Cardó
Pòrtic, . La Pa rtlllla cristiallll ll .a ny I, n. I. gene r 1925 (fragments).

L'APOSTOLAT LITÚRGIC

Després d'una anyada del Congrés de Montserrat, ja podem
parlar, sens neguit ni desengany, de la bona creixença que ha
vingut :\ la nostra pie tat amb la sembrada, a leshores espargida
i ~ morosament recundada pel rou cons ta nt de l'apostolat litú rgic.
La pri mera resul ta nça de l Co ngrés és una suavíss ima , in ter ior,
l110dificació de Ili ideologia espiritu al. Ha reeixit ja i ha pres son
lloc principa l aq uesta a ntiga visió, que la vida cris tiana és fonamentalment la vida litúrgica. Aquesta girada ha penett-at ben end ins, i s uaument va donant un nou caient a la pred icació popular,
i rccund il za de ra isó me rave ll osa e ls mitja ns pràc tics de la catequesi. Els fide ls, sobreto t, se senten més orien ta ts i cerq uen llur
rormació es p iritua l amb p referència en les fonts autèntiques de
la vida mateixa del culte catòlic. L'individua lis me de la pietat
comença ja a batre's en retira da per l'eficàcia d'aqu es ta nova posició de molts cris tia ns, que foragita , com afeblime nt i mi sèri a
espiritual , la pieta t independent.
La divulgació dels /libres litúrgics és estal l'a llra immediata
efi càcia del Congrés de Montserrat. Aquesta bella resu ltança, cada
dia en c reixença, és de transcendència singular. Quan e ls fidels
s'hagin avesat a seguir el cic1e de l'any eclesiàstic amb el missal
a les mans, i es sentin dins la vivor roent de les paraules inflama des de ve r itat i caritat, que formen la bella estructura de les
Misses, una renovació substancial de la pietat en vi ndrà tota sola,
i la dessabor de les vanes parleries se'l s fondrà a la boca, ungida
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de la fre scor divina l de la vera pregària el !:' l'Església de Crist.
La partici pació activa dels fid els en els misteri s sagrats i en
l'oració pública i solem ne de l'Esglés ia és la deu prime ra i indispensab le de l'esper it cri s tià, ha dit Pius X. l la len ta pe rò segura
realització d'aq uest pri nci pi en la pr~lct i ca de la vida cris t iana és
esta t e l 'n illor rruit del Congrés de Mon tserrat.
I d'aq uest renove lb men t de pic tat coHect iva. altra eficàcia es
va sen tint; i és una major sim plicita t ,. fortalesa de la mateixa
pietat indi vidual. La vi da li túrgica du a la comprensió més fonda
dels m isteris divins ; la presència de J esuc ri s t es fa més viva i COTprenedora. Sens la vida litúrgica, poc a poc s'esmorte ix la visió
de les supre mes verita ts crist ianes, la devoció s'enfa rfega. i la
mateixa vida interior es fa ombrosa i com plicada, cercant-se a les·
hores, amb llamine ries sentimenta ls i me njote ries a l gust de cada
Ú, la s ubstitució de l pa nutritiu de la ve ra pietat. Altra me nt s uccee ix en e ls fidels que es donen a la vida litú rgica. Es trobe n més
cenlrats en llur esperit com més participen en la pieta t col·lectiva;
envigoreixen com més se si m plifica llur vida interior; i aJ depu·
rar·sc e n e ll s la devoció, fe nt·sc més c lara, més obj ectiva , es tro·
ben que ll ur pietat sc'ls fa e nca ra més pe rsona l que abans .
Ens cal ara pe rserva r fin s qu e sia espontà nia i uni versa l e n
nostre poble la rea lita t de la vida litúrgica, esperant l'hora que
cess i l'apostola t, per haver·se convertit e n una no rma l ac tuació
de l nostre minis teri, tal com ell deu ésser.

Lluís Ca rreras
. Vida Cr;sfi(m(l u, any 11. n. 17, agost 19 16 (fragmen ts).

ELS SAC ERDOTS INTEL.lECTUAlS

La ge neració passada produí a Ca ta lun ya no sols poetes i polítics, sinó també tot un estol de sacerdots inteHectuals que farien
hono r a qualsevol literatu ra cristiana. Noms? Carreras , Cardó,
Bellpu ig, L1ove ra , els homes de l'an tic Foment de pietat ca talana,
com el P. Casa novas, montse rra ti ns com e l P. Ubach i fina lment ,
i e n lloc ben destacat, els capu txins ca ta la ns amb l'es pe rit del
P. Miq uel d'Esplugues. Aque ts i a ltres ben di gnes d'es ment, al
redós espiritua l de Verdague r i de l bisbe Torras i sota la influència, un xic llunya na però eficaç, de Ba lmes, forme n un equi p sa·
cerdotal que e ls catòlics cata lans hem de venerar i agrair com una
gara nti a eficaç amb què la d ivina Providència s 'associa a l re naixe·

19

ment de l nos tre esperit i dc la nos tra cultu ra.
D'aque ll equip sacerdo ta l, ja gairebé no en queda cap individu .
La mon sc'ls ha endut i ... -enca ra pitjor!- la inj ustícia humana
vo ldria tacar llur record, o almenys ofegar llur presència es piritual
en e ls joves catò lics de la nostra terra . I jo, des de les darreries
de la vida, sento l'obligació de defensar el bon nom dels meu s
amics i mestres, i la glòria de l sacerdoc i català, que fou l'ideal de
llurs act ivi tals i ho és també de l darrer de Iols ells, l'autor d'aq uest
llibre. A vosaltres, doncs , sacerdots inteHec tuals ca talans de la
generació passada, a vosaltres decl ino tot l'honor dels meus amics
de ixebles. Vosaltres sou be n dignes de glorificació.
Joa n Bp/a. Manyà
eLes meves confessions», 1965 , ed. Publicacio nes de rA badfa de

Mont serrat, 1983, p. 22.
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IMITAR EL SEU TREMP,
EL SEU ESPERIT, EL SEU TREBALL
DR . NARCrS JUBANY

De totes les diòcesis de Ca ta lunya hem puj a t a Montserra t per
home na tjar tres homes preclars de la nostra E sglésia, tres preveres que van saber fe r del seu sacerdoci un servei apassionat a la
fe de l nostre pob le, una fe ben arrelada en e l país i en Ics comun ita ts diocesanes. Per això, perquè . Catalunya és cristia na de
naixe nça» (Cardó), e l servei d'aq uell s sacerdots va ser·ho també a
la terra catalana i a la cul tura del país ; això sí, un sClV'ci fe t sem·
pre des de l compromís de la fe i d'una fidelitat total a l'Evangeli .
Tres preveres que d'una manera singular van experimen tar en )a
pròpia carn la incomprensió, el bandejament i ci silenci omi nós

imposat pels qui, en ells i en a lt res persones com e lls, fe ien tot s
els possibles pe r arrencar del nostre poble la seva identi tat.
¡Com pren tot e l seu relleu de signe el fe t de pujar al cim d'
aquesta mun ta nya que es dreça a l cor mateix de Ca tal u nya ! E n s
aplegue m e nto rn de l'a lta r per celeb rar el misteri pasqual de la
mort i la resurrecció de Jesús, el qui ha vençut definitivament sobre la mort i e l pecat i ens c rida tots a segui r el seu camí d'al1iberam ent i de construcció de la nostra persona lita t to ta l, per damu n t les misèries de l pecat de l món .
Avui done m gràcies a l Pa re pe l do de l seu Fill , el Salvador d e
to ts. Ta mbé pel do qu e ha significa t per a to ts els cristians de Catal unya la vida i e l treball d'a quest s tres homes d 'Església. S'anomenaven Carles Cardó, Lluís Carreras i Joan B. Manyà. La nos tra
acció de gràcies ha de ser també un tribut d'admiració: en ells
h i descobrim ta mbé aq uell es tol de sacerdots intet/ectuals -d io·
cesans i religiosos- «que farien honor a qualsevol literatura cristiana . (Manyà). Vole m també ma n ifestar a ra i aq uí el desig d 'aprofundir en e l coneixement de la vida i l'obra d'aq uell s eclesiàstics i de la h istòria de l'Església i de la Ca ta lunya que e lls va n
viure, van estimar i van servir. Tant de bo que sigui poss ible en
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tots nosaltres la realitat d'un ferm propòsit d'imitar el seu tremp,
el seu esperit, el seu treball al servei del poble de Déu que peregrina a Catalunya.
No em toca a mi -ni aquest és el moment que escau- fer un
estudi acurat de la biografia i de l'obra dels esmentat s preveres.
Només voldria remarcar algunes de Ics ca rac terístiques de la seva
personalitat i de la seva trajectòria, que constitueixen unes grans
lliçons que to ts convindria que a prenguéssim .

Homes d'Església
Els nostres sacerdots homenatjats no sols foren ecles iàstics,
si nó profundament hom es cI'Església. Forjats tots tres en famílies
cristianes, van sabe r ser cristians que vivien la seva fc en cI compromís de la com unió eclesial. Una comu nió no gens ràci l, ni ll a·
vars ni ara ; pe rò eHs la mantingueren sempre viva en cI seu esperit i en tota la seva ac tuació amb una tenacitat verament exemplar.
Fore n fide ls a l'Església de Jesucrist; fidels al poble de Déu; fidels també als pastors del poble creient. Així, es preocuparen per
la formació pastoral dels sacerdots, dotant-los de publicac ions que
els ajudessi n constantment a viure d'una manera pro fund a i rica
el seu ministeri i a exercir·lo amb entusiasme i amb e ficàcia. Els
inte ressà, en els preveres sobretot, "la mod ificació de la seva ideologia espi ritual., fent-la més litúrgica (Can·eras). Foren fidels al
suprem magisteri de l'Església en els temps difícils que els tocà
de viure; en aquest punt, hom pot s inte titzar la seva fi delitat en
un mot que, en ells, fou com una mena d'identificació ecles ial:
la romanitat. Aquest esperit sempre alerta, actiu, manifestà un a
obediència guanyada i viscuda, d'una banda , en l'ascesi de la seva
vida sacerdotal ; i de l'altra crítica, quan s·esq ueia . dintre d'un
marc constructiu . Això posava en evidència la maduresa de la
seva personalitat i al mate ix temps la força i la puresa del seu
amor a l' Església: un amor apass ionat, que els va mantenir sempre oberts als grans corrents del pensament teològic, fil osòfic, social, cultural i polític, aixi com tam bé als grans moviments d'acció
van fer possible que a casa nostra l' Església s'encarrilés pels capastoral del seu temps. Ells i altres homes com ell s són els que
mins de la renovació teològica, bíblica, litúrgica i de les accions
pastorals més encarnades i compromeses amb la rea litat que els
tocava viure, en un afany d 'evangelitzar la modernitat. Sembla
que un llarg silenci havia enerva t l'esperit religiós del nostre poble. Pe r això, clamava Cardó l'any 1925, «unes dècades més d'abs-
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h",ciú i en :lCJucstn Ca tal unya nostra el catoEcisme no hauria estat
més que un record abocat a l'oblit _. H avien afavorit aquell procés
«facto rs es tranys, asprors de lluita, defectes propis».

Homes del país
L'ésser cr istià i eclesia l dels nos tres preveres se sustentava en
la seva realitat de catalans. Foren 1I0llles del país; la fe en Jesu·
crist féu batej a r la seva catalan itat. Origina ri s de comarques ben
dive rses - de l'Alt Camp, de l Vallès Occide ntal i de la Terra Altapo rtave n a l cor la saba de la Cata lun ya e nte ra - la Vella i la
Nova-. Per això en ells es donava la síntesi de tradició i moder·
nitat que els feia vi ure la seva encarnació a Catalun ya. Foren tres
ca tala ns que vi squeren a mb apassiona me nt lúcid tota la marxa
i la lluita sòcio-político-cultu ra l de l seu pafs . Foren veritables mes·
tres d el se r i del viure en català, com una premissa inqüestionable
per a se r universals de debò. Com la seva «eclcsia litat », també e l
seu ca ta la nisme va ser insubornabl e. Oberts sempre als signes
de ls temp i a les realitats que el poble vivia i patia, es ma ntingue·
re n fid els a l'esperit de Catalunya i a ls compromisos amb les arrel s
del seu poble. Ell s saberen, quan les c ircums tàncies dels temps ho
imposaren, què volia dir l'empreso nament, l'exili , l'isolament, l'es·
lranyame nt. l ' o~t r acisme : e ren la prova de la fid eli tat a l país que
e ls do nà la lle ngua i la cultura i que configurà la seva personalitat.
E ls seus noms ha n de ser proclamats ben a lt e n el marc de la his·
tòria recent de Catalun ya; la seva obra no pol ser ignorada per
ningú que vulgui esta r a l corrent de les vicissituds de la cultura
ca tal a na d 'aques t segle.

Homes de cultura i d'estudi
La te rcera característica que voldria re ma rca r e n la vida dels
doc tors Cantó, Carreras i Manyà, és la condició d'llom es de cultura
i d'es tudi. E l servei al país i a l'Església els portà certament
a l'acció, però a limentada constantment per l'estudi i per un gran
a mor a la cultura. En aq uesta hora que vivim, l'exemple de 1'es·
tudi me tòdic, profund, constant d'aq uests tres homes, cal qu e
sigui imitat, amb el compromís que això demana, p er tots els nostres eclesiàstics. Avu i, com en el seu temps, a casa nostra s'és
parlat ja de tot. Però sembla, com a leshores , que e l cristianisme
«és una cosa domèstica, sense veu ni vol en els gra ns problemes
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socials i polítics. del país (Cardó). Pcr això cal que, com una premissa indispensable, els sacerdots dediquin més ho res a l'estudi ,
a la lectura reflexiva, a la med itació de les realitats que viu el
nostre món. Som massa inclinats desgraciadament a la improvi·
saci6; això ens porta a la supe rficialitat i a creure que partim constantmen t del no res. No pot have r-hi una acció pasto ral ben feta
si no és acom pa nyada de l'estudi de la Sag rada Escriptura, de la
teologia , de la tradició, del magisteri de l'Església, de la història
i de la realitat sòcio-cultural e n la qual es debat la nostra gent.
El prevere convé que dediqui temps a l'estudi i que ho [aci com
una professió del respecte que li mereixe n les persones i els don s
de Déu que porta a les mans i dels quals ha de ser un distribuïdor inteBigent, capaç de discerni r la importància del do i la necessita t i la capacitat de recepció que manifesta qui l'ha de reb re.
Tots -bisbes i preveres- hem d 'esforçar-nos per aconseguir
un bagatge tan complet com s igu i possible de coneixements, mantinguts sempre d'una manera ben estructurada i actualitzada en
el nos tre pensament, que siguin el motor i la iHuminació de la
nostra acció pastoral. T això sols serà possib le si som homes d'estudi. Mai no insistirem prou en aquest punt. Sobreto t de cara als
sacerdo ts joves i als nostres alumnes dels Seminaris i de la Fa·
cuitat de Teologia. Convé que la formació d'aquests darrers sigui
sòlida . Al costa t de l'oració, .experiè ncia de Déu» -que segons
la recomanació de Jesús ha de ser constant- , cal posar-hi l'estudi ,
que també ha de ser permanent. Només així es farà possible una
presència positiva de l'Església en la cultura moderna: preveres i
la ics ben impregnats en el coneixement de la fe de l'Església podran augmentar «la influència del cristian isme en el nostre tarannà individual i coHectiu >. Que ens hi esperoni el record d'aquests
tres eclesiàstics que avui commemorem!

Homes provats pel sofriment I la lluita
Finalment, hi ha una característica que es dóna en la vida d'aquests tres eclesiàstics i que convé re marcar degudament. Van
ser homes trempats en la fornal del sofrim ent i fo rja ts en l'enclusa de la lluita. La seva vida no fou gens fàci l. Les dificultats
e ls vi ngueren de tots cos tats; fins i tot d'alguns membres de la
mateixa Església que ells serviren am b fidelitat i amb amor. Es
toparen amb e l misteri del mal, que fa acte de presència en lots
e ls racons de la vida i d e l'experiència humana. També van saber
sofrir: amb fermesa i amb humilitat. I es man tigueren ferms fins
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al fina l, sense abandonar mai ni la lluita, ni e l compromís de la
seva fidelitat a Déu , a l'Església , a Catalunya i a ls ge rma ns. El record d'aques ts tres incansables llu itadors ens ha d'alliçonar a tots;
no sols per aj udar-nos a ser valents i forts com ells, si nó també
perquè cadascú de nosalt res, en l'exercici de la responsabilitat que
li ha es tat encomanada, s'esforci en el possible per evitar el sofriment dels altres. Ja n'hi ha prou de mal en e l món: procurem no
augmentar-lo amb el nostre pecat, amb la nostra incompren ió,
amb e l nostre orgull , amb els nostres tancaments i egoismes curts
de visió . La tasca de construir cada dia la comunió eclesial és
prou feixuga i difícil: fem-la més lleugera amb la pràctica de la
justícia i de la caritat més exqu isi da , que sempre serà express ió
privi legiada de la fe que professem i prediquem!
Quan ens topem amb la prova, vingu i d'on vingui i es digui
com vulgui, mantinguem-nos ferm s al nostre lloc, sense claudicar
ni abandonar la lluita, amb la mi rada fix a en e l nostre Mestre j
Salvador, que assumí la creu com a manifestació de l'amor al Pare
i als germans . Davant les proves que els sortiren al pas, els nostres
tres sacerdots avui recordats van saber evidenciar la seva fortalesa
i la seva fidelitat a Déu i a l'Esglés ia , exerci nt un mestrat ge altíssim que mantingué en el seu mateix esperit d'enteresa moltes persones que es deixaren prendre pel seu exemple i prengueren en Ics
mans la torxa que els deixaren.

Mantinguem viu el seu esperit

En celebrar e l cen tenari de l seu naixement , vu ll posar ben enlaire, en e l ll oc que correspon, e l nom i l'exemple dels doc tors
Cardó, Carreras i Manyà. L'Església que peregrina a Catalunya es
gloria de com ptar-los ent re els seus més egregis preveres, i els
presenta com exemple de [-idelitat al ministeri sacerdotal, exercit
amb lucidesa, amb realisme, amb valentia i amb un gran amor
a l Poble de Déu. Tan t de bo que tots -sobre tot bi sbes i prevercsens esforcéssim a seguir el seu exemple i a mantenir ben viu ¡'csperit que els animà a mantenir-se fe rms en el servei del compromís evangelitzador de ls homes i dels pobles de Ja Catalunya del
nostre temps.
Que ressoni semp re en els nostres cors la paraula esperançada
de Crisl -p roclamada en l'Evangeli- que e ns di u, mostrant-nos
els homes i dones de la nostra terra: «el vostre Pare del cel no
vol que es perdi ni un de sol d 'aquests, per pe ti t que sigu i. (Mt
18,14). Hem de cercar infatigab lemen t i a mb deler les ovelles es-
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ga rriad cs: un a per un a SJ es necessa ri . Pe rò també és indispensab le qu e rem cas de l'adve rtime nt q ue hem escoltat del llibre
d'l saïes: «Tu qu e portes bones noves a Je rusalem , ~Iça ben fo rt
el Leu CI-il , a lça'l ben fo rt , no ling ui s po r! Dig ues a les vil es de
Judà: «aquí leniu el vos t re Déu ) (Is 40,9). Això avui és la nt més
necessa ,-¡ qu a n, com passava en tem ps de Cardó , «totes les regio ns de la cultura i de l'ac ti vitat han estat més o me nys explorades -escrivia-; Lata art i tota ciència hi han tin gut ja e l seu
ce ntre, la seva publicació o el se u mecenes».
El c ris tianis me no pot res ta r marginat en el futur de Catalunya.
A nosa ltres ens toca complir e l precepte evangèli c: «Vosaltres SOll
la llum de l món ... Ni ngú no encén una ll àntia i la posa a la un
a tuell, si nó sobre ci portallà nties i fa llum a lo ts e ls qui só n a la
casa - (Mt 5, 14-15).
Que la Mare de Déu de Mont se rrat ens hi ajudi .
Així sia.
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PREGARIA DELS FIDELS
Agermanats en ulla 1nateixa fe i sen tint·nos membres de l'Església de Déu que pel egdna a Catalunya, presentem al Pare la
nos tra pregària con fiada.
Per l'Església universal, estesa d'orient a occident:
Que s igui fid e l a donar tes tim o ni de Jesucrist en cada un d els
pobles i d e ls grup s humans , preguem el Senyo r.
Pels bisbes de les diòcesis ca talanes:
Que co ndueixin les nos tres esglésies per cam ins de fraternitat
eoHaborae ió a l servei del poble català, preguem el Senyor.
Per l'Església de Calalul1ya:
Que, all iço nada pels qui ens ha n precedit, sà piga trobar en la
ce leb ració de l'euca ristia el centre i el nodriment de lota la vida
cristiana;
Que no cessi de fer ressonar una paraula cristiana e n el cor
dels pro blemes, les lluites, les es perances i els sofriments del nos-

tre poble;
Que hi floreix i la vida inl eHectual , que hi hagi sempre creients
p resents cn el món de la ciènc ia i de la cultura , i preve res a l servei
cic les comun ita ts, preguem e l Se nyor.

Pels responsab les del gove rn de Catalunya:
Que tin gui n coratge, lucidesa i encert per p ro mo u re e l redreça me nt de l nostre poble; que siguin especialment sens ibles a les
necess itat s de tot s els q ui sofreixen, preguem e l Senyor.
Per Iol el poble ca talà:
Que superem els nostres de fectes; qu e no ens de ixe m arrossega r pe l desànim ni el co nsumi sm e; que vencem e ls perills d e
divisió qu e ens amenacen; que s iguem solidaris amb els pobres,
els aturat s, e ls malalts i els marginats d e tota mena, preguem e l
Senyor.
Pels qui parllClpem en aquesta eucarist ia
d'homenat ge:

aquesta jornada
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Que, encoratjats i alliçonats pels exemples d'aquells que ens
han precedit, ens sentim estimulats a una fid elitat renovada a

J esucrist i al poble ca talà, preguem el Senyor.
Déu i Pare nos tre, mireu-nos reunits als peus de la nos tra paIrona la Mare de Déu de A1olllserral. Som bisbes, capellans, reli-

giosos ,. laics de tOl Cata lunya. Concediu-nos, pe r la seva interces-

sió, la ple,1itud dels vostres don s, Us ho deman ell' per J e ucrist,
Senyo r Nos tre.
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MANYÀ, CARDÓ [I CARRERAS DINTRE
LA CULTURA RELIGIOSA DEL SEU TEMPS
GUiÓ PER A UN PARLAMENT

MIQUEL BATLLOR I

La diada sacerdotal d'avui ens evoca les altres assemblees com
aq ues ta que es feie n en diferents indre ts de Catalunya els anys
vints, com a intercanvi d'experiències i de projectes, i els anys
trentes, com a afirm ació de catolicita t els moments en què comen·
çava ja de qües tiona r-se la social-c ris tiandat.
Aquelles diades d'abans solien ésser patrocinades pel cardenal
Vidal i Barraq uer com a metropolità de tot Ca talunya, i promogudes pel pare J osep M. Pijoa n. El seu nom i el del pare Ignasi
Casanovas, recordat en les pàgi nes del doctor Manyà que acaben
d'ésse r llegides, representen els de dos homes que, per esta r inseri ts en un orde re ligiós. no deixaven mai de connectar amb l'Esglés ia ca talana i amb les esglésies locals de Catalunya. No cal dir
com comparteixo aquesta actitud an ti-sectària, donant a l nom
de secta la s ignificació irònica que li atorgava Erasme.
Dues remarques, enca ra: que, després de les anteriors i més
qua li ficades intervencions e n aq ues ta diada, totes de caire estricta me nt eclesia l, la meva intentarà de projectar les tres gra ns figure~, de les qua ls commemore m el centenari, dintre el marc de la
cu ltura re ligiosa catala na de llur temps; j que no em proposo de
dedicar-los un treball de caire e rudit, sinó simplement un parlam ent comme moratiu -del qual aquestes pàgines són només un
gu ió.

Tres preveres noucentistes?
Aquests dies, a la premsa, s'ha repe tit sovint que es tracta de
Ires preveres noucentistes.
Jo em permetria, tanmateix, de matisar una mica aq ueixa ex·
pressió.
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Són, certament, tres inteHectuals , l'activitat dels quals coincidei x, cronològicament, amb el període del noucentisme, del primer
a l quart decenni del present segle, en xifres arrodonides.
Són, a més a més , tres clergues que, en el marc de la cultura
religiosa. ja no encaixen en els paradigmes de la Renaixença,
aq uells que, en l'àmbit eclesia l, Torras i Bages a llargassà fins al
1916; i tres escri ptors que. dintre el marc de la cultura catalana,
empren ja una llengua més correcta i més norma litzada - més
actual, podríem dir, e n un cert sentit.
Però ll ur llenguatge mental resta encara fo rça ancorat en la
Renaixença vuitcenti sta de Ton-as i Bages : el mateix tomisme
ultrancer en e l doc tor Manyà; la de endènc ia , en Cardó, de l'estètica torras iana e n allò que te nia de més aferrada a sant Tomàs,
i molt menys de la paraHela vinculació del bisbe de Vic amb Pla tó
i à dhuc amb Goethe; una con stant enyorança, en e l doctor Carreras, del nacional-catolicisme català de La tradició catalana ---en
la eva primera part sobretot-, tant els anys de la República ,
que havia vingut a contestar-la, com ja a l temps del triomfan t
nacional-ca tolicisme es panyol.
[ si llur llengua, la de tots tres, era ja perfectament normalitzada, llu r estil era més acostat al de l'apologètica catòlica del
Vuit-cents, que no pas al dels escriptor catalans contempora nis.
Amb una única excepció : la prosa lluminosa i trans parent de
Carles Cardó.
D'antuvi, no em poso en e l te rreny de l'erudició, però tampoc
e n el de l'apologètica, tot i la profunda simpa tia i ad miració que
sento envers lols tres .

I.

JOAN BPTA. MANYÀ, UN TEOLEG

El qu i em resta més a llu nyat, i no pas tan sols del del punt
de vista purament geogrà fi c, és el doctor J oan-Baptista Manyà
i Alcoverro.
Ma nyà fo u, abans de tot, un teòleg, un dels pocs teòlegs ca taJans contemporanis amb una certa originalitat. I jo, abans del
concili, solia dir que, afortunadament, no era teòleg; i, després de l
Vaticà, que dissortadament no ho s6c. Semblaria, doncs , no ésse r
la persona apropiada per a parlar-vos d 'un teò leg, d'un home que
fou sempre, essencialment, un teòleg.
Prou que conreà també la història local, i la hi stòria nacional
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ca tala na - però en el seu estud i sobre sant Vicenç Ferrer a Casp
i a Perpinyà, més que el problema po lític i j urfdi c, l'interessa el
proble ma teo lògic del cis ma.
També els seus escrits més literaris -algun a vegada , en verstocaven esse ncialment temes reli giosos, i àdhuc teològics.
La seva primera obra que vaig conèixer, El lalellt - i vulgueu
perdonar-me e l to personal i de recorda nces, qu e prendré en tot
aques t parla ment- , empalma amb la línia balmes ia na de conjum inar fil osofi a tradicional i psicologia moderna, pe rò se'n dissoc ia pel fet cic con tinuar fen t serv ir la fil osofia d'. anci lla theologiac», de se rventa de la ciència de Déu ; ca r s'hi veu ben palesame nt qu e e l se u inte rès primari no era pas la filosofi a i la ps icologia de l cone ixe me nt, s inó llur re lac ió am b e l ventall de temes
teològics que desenvo lu parà en els tofu ts vo lums del s se us Th eolog 1111l C liti .

A notar, e ncara , qu e s i bé e ls c inc da rrers «t heologumena» versaran so b re te mes es tri c tament relacionats amb Déu, sense cap
re lació immed iata amb l'home, els dos primers en canvi -sens
dubte com a obra primària i predHecta d'un s acerdot que exercia
de prevere en el sentit més global del mot- toquen dues qües tions
a lho ra teològiques ¡ humanes, pas tora ls doncs : els intrincats problemes de la llibertat i de la salvació; teològico-filosòfic aquell,
teològ ico-humà aq uest.

Subtilesa teològica
Manyà havia freqü entat la Univers itat Gregoriana de Roma ,
j untament amb Ca rl es Cardó, e n uns decennis que es caracteritzaven pel revi scolame nt del tomis me pur tant en teologia com en
filosofia, com una arma defensiva conti-a el modernisme teològic,
i conseqüe ntment abocat a les més refinades subtileses escolàstiqu es: exe mple pa.radigmàtic e n aquests tres aspectes e ra llul" mesIre i pro fesso r , el jesuïla francès Lou is Bil1ot, el leò leg predilecte
de Piu s Xè.
Aque lles tres línies de pe nsament, i aq ues t darrer mestra tge,
es renec tiran íntegrament, bé que no exclusivament, en tota l'obra
teològica del doc tor Manyà, i en especial en els Th eologumena l
i 11 , que em semblen els més carac terfstics de tota la sèrie.
En c i primer, De Deo cooperante, rep lanteja el problema de
la llibertat partint no de la ciència mèdia molinista -doctrina
ofici a l de la Gregoriana-, sinó d'un concurs previ semblant al
dels tomistes bañezians, però no immediat s inó mediat , mitjan-
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çan t una moció divinal i psicològica ensems: doble manifes tació
de la seva origi nalitat elucubradora, en la Unia més moderna de
ce rcar una superació a la vella antinòm ia entre tomistes i molinistes -només que, per alguns crítics, com per Stufler, de la Universitat d'Tnn sbruck , també aqueixa moció medi ata de Manyà vindria a a nihilar la llibertat humana.
El problema de la llibertat de l'home, per a un teòleg, està
íntimament relacionat amb ci de la sa lvació de l'ànima, tema al

qual Manyà dedicà e ls seus Theologwnel1a II, De ratione peccati
poenam aefernam inducentem . No és que eviti Ja locució peccQtllm mortale per purisme llatí, sinó per purisme teo lògic; per ell,
la condemnació no prové pròpiament del pecat comès en vida,
si nó de la con tum àcia en el pecat, car l'ànima del morent, segons

Manyà, com a se parada ja del cos, passa del coneixement imaginatiu al coneixement sense imatges -un coneixement, doncs, que
duu a una coneixença més exacta de la gravetat del pecat, i conseqüentment de la seva detestaci6.
Crítics de diferents escoles coincideixen a remarcar que les
subti leses de Manyà no ataq uen per res els dogmes; dubten només
que entrin, com ell insisti a, en la doctrin a i el pensament de san t

Tomàs.

Actitud oberta

Per a un sacerdot que, si només un temps pogué ensenyar la
teologia -en fOli separat per raons extra·teològiques-, sempre
,'exercí en Ja seva vida pastoral , la personal convicció i Ics segu·
re tats alienes l'emmenaren, àd huc aba ns del concili , ja e l 1957,
a participar a tothom Ics seves actituds revisionistes, publicant en
català les seves tan subtils i tan pràctiques teories en cI lIibret6
Enllà de la mort, amb el subtítol aclaridor: Teologia de l'infern
i del cel; una teologia segons la qual , en expressió d'un crític poc
benvolent , només es condemnarien els beneits, val a dir, els nicis.

Ja és ben curiós que, partint lOts dos del tomisme ult rancer
i de l'antimodernisme, Billot i Manyà seguissin ca mi ns tan discor-

dants. Aquell, entestat en els dogmes dretan s de l'Ac/iOl! frança ise, fins a ésser desposseït de la porpra cardenalícia per Pius XIè.
Aquest, amb iguals subtilita ts dialèctiques dintre el dogma més
estricte -ambdues qualitats li reconeixia a plaer el pare Sauras,
del dominicà Estudi general de València-, advocant sempre per la
renovació de la teologia (Per rma nova teologia?, es demanava el
1966), arribà al postconcili sense cap por davant La crisi teològica
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(1971). En aquest punt, Manyà se separava vis ten tment de l'actitud
negativa que en qualque punt cen tra l del Vaticà Il adop tà un altre
important teòleg especu latiu de Catalunya, el pare Bartomeu M.
Xiberta, en contrast amb la constant apertura teològica del seu
mestre Dc La Taille.
Notadar, respecte a aquella actitud preconcil iar i proconciliar,
el record d'un dels deixebles de Ma nyà en l'aula de religió de
l'Institut de segon ensenyament a Tortosa, segons el qual el concili trobà els seus alum nes ben preparats per a acceptar-ne i a similar-ne Ics noves actituds i els renovats ensenyaments.
Remarq uem finalment que ni les e lucubracions teològiques ni
les activitats pastorals no separaren mai el doctor Joan-Baptista
Manyà de la fide litat a la seva pàtria catalana, a la seva llengua
i a la seva cultura. Tots aquests elements apareixen indestriables
en les seves confessions del 1965, reeditades pòstumament just
l'a ny passat (1983).
Aquestes aj uda ra n a perpetuar e l bon record d'un de ls nostres
teòlegs més preclars, tradicional i renovado r tot al hora.

Il.

CARLES CARDÓ, EN EL RECORD

Un finíssim estilista en prosa

Manyà - ja ho he dit- era un escriptor correcte, però no un
es tilista. Carles Cardó i Sanjuan, e n canvi , fou , i continua essentho. un dels prosistes catalans mé refinats i expressius del tercer
i quart decennis del segle.
En la línia de fide litat als records personals, que he pres d'antuvi com a guia per a aquest parlament en la casa pairal de tots
els catalans, e l temple de Montserrat, voldria evocar la meva
doble lectura enriquidora d 'a lguns escrits de Carles Cardó: du ra nt
els estud is universita ris, a mesura q ue apa rei xien damunt la pre msa periòdi ca o a La paraula cristiana; ja jesuïta, i exiliat al Piemont, en e ls dos admirables reculls d'aquells anys mateixos: El
diàleg interior, del 1934, i La. nit transparent de l'any següent
-llavors, ja ploma en mà, per a notar-ne i anotar-ne els encerts,
davant la por que l'exili geogràfic no es convertís en un més tràgic
ex ili lingüístic.
Mentre ll egia, o rellegia, aq ue lles pàgines a Avigliana, prop de
Torí, no hauria pas pogut sospitar que allà mateix, l'estiu del 36,
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l'havia de conèixer personalment , quan pogué fu gir a Itàlia, escapant de la gran i t rista foguera de Barcelona, amb papers preparats
per a un monjo d'aquest monestir, que també pogué salvar-se. Ell
i el doc tor Ramon Roquer trobaren aixopluc a Torí, e mparats pels
pares de Pier Giorgio Frassa ti , la biografia italiana del qual e ll
hav ia intentat de fer traduir en la nostra llengua. Cardó hi pogué
residir fins que e l govern feixista, coneixedor de la poca simpa tia
envers a quell règim que semp re havia palesat, l'obligà a refugia rse a Suïssa.
Dels nostres primers contac tes a Avigliana, ja en vaig parlar
a la Misceflània Carles Cardó de l 1962, tot presentant-lo paradoxalment com a itt/ eUec /ual an/iinteflec/lIal. No ca ldrà insis tir-hi
ara. Però sí que voldria remarcar que la seva incomprens ió de la
poesia moderna, allà del tot documentada, i la seva teologia en
vers que són El càn tic nou (1951) i l'inda ta t Salm de la 1I10rt, són
la prova més fefaent que Cardó no fou un noucentista total, sinó
un finíssim estilista en prosa, l'època del noucen tisme.

La .Histoire spirituelle.
Vull reco rda r, e ncara, que en una vi Ha que Cardó i Roquer ens
fere n ~ Avig liana, l'estiu ma teix de l 36, vaig notar ducs coses que
no se m'hun pas ob lidat: l'entusiasme amb què exa ltava e l braó
de l pobl e lluitant a la plaça de Catalunya, entre els cavalls agon itza nts , en defe nsa de la llibertat, i, al hora, el desencís que aquell
mateix poble gastés tol d'una les seves forces a assass inar sense
treva e ls seus suposats ene mics, e ls sacerdots i el s re ligiosos.
Pensa nt , llavors, en veu alta , afegia: - D'ara endavant , els bisbes
ja no hauran de du r c reu i anell de pedres precioses, sinó dos
bastons i un filfe rro-. I to t sovin t, quan m'encreuo amb bisbes
que due n a l dit el senzill anell que e ls regalà Pau vr en record
del concil i, em ve a la me mòria aquella colpidora frase del doct or
Cardó.
Am b una correspondència epistolar sa ltuària però força amica l
arribàrem al 1946, data de la seva Histoire spiritl/elle des Espagnes. Reco rdo la tristesa que e m féu l'art icle d'un frare falangista
da munt la premsa de Madrid, que era una to tal i global rebentada, tot i confessa r ingènuament que no havia llegit el llibre, però
que li bastaven el nom de l'autor i el plural les Espanyes per a
fer-se perfectament càrrec del seu contingut. Quan l'obra sortí e n
francès i corria d'amagat per Barcelona , els judicis foren discordants : els histo riadors d'ofici el consideraven massa simplista
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i ideològic; e ls nostà lgics del pre-rranqL! is me sc l'empassave n d'un
glop. Parlant-ne ~ mb l'auto r a Mon treux, a la vora del llaC' Leman
o de Ginebra, i come ntant aque lls con traposa ts comentaris, li vaig
remarcar dues coses al seu favor - ho recordo pla bé, i no vo ldria
pecar d 'immodèst ia s i a regeixo que l'una i l'a ltra han estat obj ec te,
aquests dal re l'S anys, independentmen t de l llibre de Cardó, de
dirc renb es tudis històrics de vàlua-: la doble tradició, la reaccio nàr ií1 i la democràtica, de l'Espanya del Vuit-cents i del NoucUl IS; i la revis ió IlÍs tòrica que calia fer dc la siluació cul tural d'Espanya els quatre primers dcrcnn i <.; del !-'l'P'L' .

La qüestió social

No lo thom acce ptà comple tamen t, malgra t els seus clarividents
e ncert s, la c rítica roent de les eleccions del rebre r de 1936, l'editorial de La paraula cristiana titulat La moral de la derrota. E.s
ben sa but que algun dcmocris ti, de Ca talu nya mani fes tà que no
podia compartir-ne el plantejament. D'a lt res no en compa rtim el
to massa batall er. Però, desp rés de revisar i de re llegir les anàli·
sis que llavors -entre e l feb rer i el juliol del 36- es feren d'aquell es e leccions que capgira ren de re t , bé que no immed iatamen t, la
història de Catalunya i de tot Es pa nya, haig de reconèixer que
aq ue lla de Ca rdó és una de les dues o tres a nàlisis més lúcides que
es publ icaren abans de la gue rra c ivil des del cam p que llavors
en deien de la dreta catòlica.
Ens t"rnà rem i.1 trobar a Roma, amb ocasió de l pelegrinatf'e
que per l',ny sant de 1950 organitzà el mones tir de Montserrat
sola la guia de l'ebat Escarré. Ens hi trobàrem, per parlar, dire·
rents vegades i en diversos indrets. Un dia -em sembla recordar
que era a J'1:1 SLÏtut his tòric on resideixo normalment des del
1947- , cm recontà l'ovació que li feren els joves d'aquella pere·
grinació, drets dempeus, q uan mossèn Pere Ribot els di gué: -S ile nci, que en tra e l docto r Card~. i en conclogué que el seu lloc
de tes tim oniatge era l'exili de Suïssa. Després, ca nvià d'idea ; i no
li n'he m pas dc fe r cap re tret. S'enyorava. i tornà a Barcelon:1,
per morir en tre nosaltres.
De tots tres sacerdots modèlics que avui C(;'i;llr.'·'~l
fo u el qui sentí més vivam ent i el qu i acu sà a mb més braó e l
problema socia l, tan aguditzat des de la depress ió mundial del
J929, i les injustícies socia ls. En la seva pensa , la represa - no la
restaUJ'a ci~ re ligiosa i política de Catalunya i d'Espanya havia
de començar per una renovació de valors. Poques anècdotes més
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categòriques que la que em recontà ell mateix durant la meva
llarga es tada a Suïssa l'estiu de 1948, a propòsit d'un à pat al qual
Don Joa n de Bo rbó havia invitat un aristòcrata, un general i a ell
mateix per a parlar del present i del futur d'Espanya. Quan l'arn·
fitrió , de sobre taula , li preguntà qui c reia que eren els seus ene·
mies, ell saltà: -¿ Que quié nes son o quiénes somos? Porque mien·
tras vuestra maj estad sc fre de los curas, de los militares y de los
nobles , no vuelva a España, que no hace ninguna falta.
Potser l'expressió real no fou tan contundent com la que ell
em rererí textualment en castellà, i que no he pogut oblidar. Però
certament reflecteL, de ple la seva idea cent ra l de les dues tradi·
cians de les Espanyes. Res no hi fa que sigui una simplificació
ideològica. Ja han vingut després, i seguiran venint, els veritables
historiadors que en co mpletin els fet s i n'analitzin les causes.

111. LLUrS CARRERAS, L'HOME OMNIPRESENT
Del tercer dels sacerdots avui homenatjats, Lluís Carreras i
Mas, el pare Josep Massot i Muntaner d'aquesta abadia de Montserrat ha pogut dir, en els seus estudis fonamentals sobre la hi s·
tòria religiosa de la Catalunya contemporàn ia, que era un home
omnipresent. El seu nom i la seva persona resten se mpre entrell igats amb la renovació religiosa, litúrgica i bíblica de la primera
meitat del nos tre segle.
El doctor Carreras i altres dos preveres inteHcctuals, el musi-

còleg mossèn Hi gini Anglès i l'historiador de l'art i liturgista
mossèn Manue l Trens, cons tituïen, en llur pis del carrer de Pau
Claris prop de la plaça d'Urquinaona, o:1a trinitat augusta», com
qualcú va dir encertadament ; car formaven una tríade d'alt íss ima
representació religiosa, inteHectua l i ciutadana, els anys esperan·

çats i inquietadors alhora de la Segona República . Ni serà balder
recordar que, al pis de sota, visqué gran part de la seva vida, i hi
morí en plena guerra civil , l'alt historiador i filòleg, d'u.na generació anterior, Antoni Rubi ó i Ll uch.

Un inteHectual abocat a l'acció

Carreras, com Ma nyà i Cardó, fou escriptor també. Però amb
un doble matís : fou escriptor igualment; però fou moltes més
coses, i també escriptor.
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Per impor tants que sigu in el seLl Eucologi del 19 15 - l'any mateix del Congrés litúrgic de Montserral- , i la seva Setmana sanea
de l 1923, i la seva in tervenció en l'endegament de la Fundació
bíblica catalana, i la seva coHaboració en revistes i periòdics de
Catalunya i e n '--a civiltà callolica de Roma, Carreras fou un intellectua l incl ina t i abocat a l'ora tòria i a l'acció. Àdhuc si mai a rribava a bon f j la publicació de les seves Obres completes, no seran
aq ues tes, sinó la seva actuació in teHectual i re ligiosa, allò que
caracte ri tza rà -i caractc ri tzà- la seva personali ta t.
Precisament perquè era un inteHectual compromès en la vida

del país, ens n 'in te ressa igualme nt e l pensa ment i l'acció , les obres
i la biografia. El s seus escri ts - més que no pas ob res, parlant
es tric tame nt- segueixen interessan t quasi només en funció de
les seves acti vitats rel igioses i ciutadanes; tencn un sentit i una
vàlua h istòriques, sense que això vu lgui d ir que j a hagin fe t el seu
temps, sinó que tencn un valor de tes tim oniatge perenne, per

damunt del contras t que hom pugui no tar-hi e ntre la seva llengua
tan pe rfecta i e l seu estil in fladament vui tcentista i marcadament cle rical, tan diferent de l'estil noucen tista de Ca rdó.
Carreras invocà sempre com a mestres dos personatges ben
direrents : Torras i Bages, i Sardà i Sa lvany, ambdós ben coneguts
pe rsonalment.
Dcl primer es considerà sempre deixeble - i fou una petita
qüestió a propòsit de la tra ducció castellana de les pastorals d'aquell a llò que e l separà de l'amistat i de la co¡.¡aboració amb el
pare Ignasi Casanovas, e l qui havia esbossat magistra lmen t L'ideal
del sacerdot e n la primera missa de mossèn Lluís.
De Sardà i Sa lvany es considerà sem pre con ti nuador, com a
d irigent que fo u de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell : el citava amb
respecte, però llurs actituds políti ca-religioses e re n massa divergents perquè puguem pa rlar d'un veritable mestratge, tot i l'arrela ment de l'un i l'altre en la tradició cristiana de Catalu nya. Més
diré, e ls verita bles de ixebles de Sardà i Salvany, els afi liats i aferra ts a les actituds integristes, seran els més aferrissats adversaris
de l doctor Carre ra el anys que actuà com a consi1iari de la
Confederació ca talana d'e nsenyament lliure i com a secretari político-religiós de l cardena l Vidal i Barraquer durant la Segona Repúbl ica.
Només hom podrà comprendre la significació veritable del seu
llibre Gral1deza re ligiosa de Espafia, publicat a Tolosa del Llenguadoc en plena guerra civil, l'any 1938, si t indrà b en p resents
tots els treballs i els entus iasmes que havia posat , en la línia del
cardenal Vida l i Barraquer, pe r a imped ir la guerra i per a des-
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cartar el pesombre de la gre u persecució que se'n seguma. La por
d'un consegüent exili geogràfic, també present, degué ésser un
motiu prou secundari de la seva redacció i impressió, en campa·
ració a mb el pes del fracàs personal que aquella nova situació
de Catalunya i de tot Espanya representava i comportava -i també amb la pena i la vergonya de tot e l que s'hav ia esdc\dngut
després del 18 de juliol de 1936_
Una figura que se m'ha anat engrandint

L'obra escrita de Manyà i de Cardó podrà ésser l'objecte de
nous estudis i de nous aprofundiments_ Però l'obra pe rsonal del
doctor Lluís Can'cras demana i demanarà noves recerq ues biogràfiques. Amb Víctor Manuel Arbeloa n'hem a porta t documents
cabdals, extre ts de l'arx iu Vidal i Barraquer i del seLl propi, i en
continuarem ofe rint d'altres encara, provinents també del de l'Am·
baixada espanyola prop de la Santa Seu.
El que ja n'hem publicat, anotat i elaborat fin s ara basta -em
scmbla- per a completar la idea que abans se'n te nia, i pe r a
poder presentar-lo a tot el clergat i a tots els catòli cs conscients
de Catalunya - no em plau l'expressió de catòlics militants- com a
un model i un exemple de coHaboració ca llada i eficaç amb Ics
nostres jerarqu ies d'Església, a favor del bé més universal de
l'Esglés ia i de tot el País.
I per a acabar amb el mate ix to amical i personal que he man o
tingut fins ara, us diré que cada vegada que m'he endinsa t més

en la recerca i en l'estudi dels aspectes religiosos de la República,
la figura del doctor Carreras se m'ha anat engrandin t". ] sé que la
mateixa cosa ha esdevingut a d'altres lectors i estudiosos del s sis
volum s fin s ara publicats de l'Arxiu Vidal i Barraquer sobre Església i E stat durant la SegOl1U R epública Espan yola.
Per aix m'ha sabut sempre tant de greu no haver·nos pogut
conèixer i trac tar personalment; més encara havent jo estat tan
bon amic dels se LIS dos ve ll s companys, Anglès i Trens. La darrera
vegada que vaig veure, i identificar, el doctor Lluís fou el 1950, a
Ull marxapeu de l'estació tiburtina cie Roma , des d'on estava a punt
de marxar el pelegrinatge montserra tí que us deia. Cinc anys
més tard , cm telefonà un dia mossèn Manuel Trens si podi<!. dinar
amb ell l'endemà, pe rquè el doctor Carreras tenia ganes de parlar
llargament am b mi. Vaig suposar que desitjava conve rsa r sobre
la seva amistat primera i el trencament poste rior amb el pare
Casanovas, del qual jo hav ia esbossat la biografia i comentat i pu·
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blicat els escrits d 'es tètica. Malaurada ment, aquell endemà havia
de partir cap a Roma, i ho deixàrem per a la vi nent visita meva
a Barcelona. Quan vaig retornar·hi, als pocs mesos, Lluís Carreras
havia ja traspassat a la vida novella i de finitiva.
Llavors ho vaig sen tir doblement. Ara, se'm renova la recança
cada vegada que escorcollo i llegeixo els seus papers.

IV.

CLOENDA. TRES HOMES PRESENTS I EXEMPLARS

L'acte d'avui . ací a Mo ntserrat , té, em penso, dues característiques respec te als anteriors ap lecs sacerdotals que evocava al
començame nt.

Es l'homenatge de tota l'Església catalana a tres persona tges
que, per llu r diferent i dis persa provi nença, representen en certa
manel'a to tes les esglésies locals de Cata lunya: Carreras, nascut í

radicat a la diòcesi de Barcelona; Cardó, oriünd de l'arquebisbat
de Tarragona i incardinat a Barcelona ; Manyà, nascut i arrelat al
bisbat de Tortosa - la diòces i que ll avors s'es tenia al sud de la
Franja catalana d'Aragó i al nord de la terra valenciana.
D'una altra banda, tots tres foren dels primers a adonar-sc, ja
ci 193 1, que Catalunya perdia l'estatut de cristiandat q ue encara
tenia la Cata lu nya torrasiana, i començava d'ésser, àdhuc instituciona lme nt, una Catalunya pluralis ta, en la qual l'Església havia
de ma ldar per a mantenir i defensar una llibertat religiosa i civil
en un ordre polític on ja no era possible de fer prevale r e ls drets
eclesiàstics com a privilegis esta tal s. Cap persona reflexiva no
podrà de ixar de perceb re que llavors s'iniciava e l corrent d'un
nou ti pus de societat, que quaranta anys de nacional-catolicisme
espanyo l ha pogut a penes frenar, però no pas deturar. Per això
tot s t res ens són ara tan presents i exemplars.
No tractem, doncs, d'evocar un temps his tòric ja passat, sinó
d 'cxci tar la memòria coHecti va d'u n món que ens és encara ben
present, que ¡Humina e ncara la nostra ac tualitat eclesial, i que
po t orientar en les circum s tàncies presents de plu ralisme religiós
i políti c i de secularitat ins titucional. Car és a partir d'aquesta
consc iència eclesial coHectiva que podrem coo perar tots nosaltres
-cadascú des del lloc que ocupa en el servei de l'Esglés ia ecumè·
nica, i en la missió que exerceix dintre la pròpia església locala la tasca comuna d'enfortir i d'assegurar més i més la consciència cris tia na de Catalunya dintre un món cada vegada més secularitzat.
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...

UNA FITA , EN LA HISTORIA
DE L'ESGLESIA CATALANA
DR. RAMON TORRELLA

Estimats germans en l'episcopa t, estimats a bats de Mont serrat,
Poblet i Solius, es timats monjos del Monestir de Montserrat, est imats tals, germans i germanes, en Jesucrist.
Les meves primeres paraules són de felicitació i agraïment al
Pare Batllori, S. L, per haver acceptat parlar-nos de tres preclars
sacerdots catalans que avui homenatgem amb motiu del centenari
del seu naixement.
Aquesta cloenda vol ser un breu resum dels trets característics
dels tres sacerdots catalans, a fi que aquesta commemoració ens
estimuli a imitar la seva exemplaritat.
Carles Cardó

El Dr. Ca rles Cardó, nascu t a Valls, de fa mília humil i de
soca pagesa, fou un home d'u n posat més aviat ferreny i adust. i
de poques parau les. Tingué, e n can vi, lIna ploma fàcil, que, sense
exagerar, podríem titllar de la més ben trempada, en el camp de
la prosa, de tots els eclesiàstics del seu temps.
Cra n llatini sta , és el traductor de l'Obra Completa de Sèneca
a la Bernat Metge. Fou, també, un bon coneixedor de la Bíb lia, la
qual cosa el féu coHaborador primerenc de la Fundació Bfb lica
Catalana, que li deu versions de llibres de l'Antic i el Nou Testament, i sobretot la dels Salms, autèntica creació de veritable qualitat poètica (1948) .
Sacerdot exemplar, caldrà que s'exi liï arran de la sagnant pe rsecució religiosa, a Itàlia, primer, i després a Suïssa, on estarà en
íntim contacte amb el cardenal Vidal i Barraquer. Català també
de cos sencer, es negarà en rodó a transigir amb la Dictadura, cosa
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que allargarà el seu ex ili , durant e l qual va rer costat a l Cardenal,
fins a l seu de finitiu retorn , ja ferit de mort, e l 1954.
Impressiona la seva profunda cultura . Si no fou un especialista ,
si no fou, parlant amb propietat, ni un teòleg sistemà tic, com ho

era el Dr. Manyà, ni un litu rgis ta, com el Dr. Carreras, tingué quelcom de to t això en l'admirable riqu esa de la se va personalitat hu-

ma na i sacerdota l. Home d'Església i gra n cata là, pioner de l'aposlolat de la Paraula i del roma nisme litúrgic, si Calalunya, si Mon tserrat, forc n l'avançada del movimen t litúrgic. es deu en bona pa rt
a ell. Fo u ponent de la secció de CregoriQl1lsme i popularit zació
litúrgica al l r. Congrés de Mont serrat de l 1915.
Fou un home d'una sola peça, i, per tant, pOlser incòmode de
vegades, però ca l admirar-lo per la seva clara visió del que calia
fer en tants camps de la investi gació i de la vulgarització de l'aposlolat dins l'Esglés ia, pe l seu treba ll incansable d'apologeta i d 'apòs to l de la paraula escrita com ta mbé per la seva perseverant
catalanitat.

lluís Carreras
El Dr. Lluís Carreras, quan lot j us t havia cantat missa (27
de desembre de 1909). e n una enquesta pública que li fe ren , va
escriure aques ts mots definito ris de l destí sacerdo tal de la seva
vida : «E l Catolicisme no és es tranya cap de les mani fes tacions i
activitats de l'esperi t de la vida contemporània ». I, més endavant,
precisava: . El sacerdot ha de tra ns fondre l'alè de l'esperit renovador».
Hem de subratllar una carac terís tica fon amen tal de la seva per·
sonali ta t. o va escriure mo lts llibres, però s í, molts articles. Quan
escrivia semblava que tenia presents aque lls c ri s tians que estaven
al seu entorn en les o bres apostòliques que di rig ia. Per a ixò els
seus escrits te nen l'expressivitat i la força d'una paraula viva.
Sempre visq ué «ancora t», unit sacerdotalment, als nuclis vi us de
militants cristians i amb els seus escrits res po nia a la prob lemà·
tica apos tòlica, socia l i cívica.
Esse nt un capellà ben jove, e m pt-engué, des de . Reseña Eclesiastica», i continuà, des de «Vida Cristiana », la res tauració litúrgica de l'Església Catalana , perquè era e l secretari actiu «d'apos tolat popular . dins l'Associació d'Ec lesiàstics , fundada llavors pel
ca rdenal Casañas, i cercava com a final itat la «restauració de la
pieta t del poble •. Més ta rd , a la dècada de la solidificació del nacionalisme català durant la Mancomunitat, essent Consiliari Di·
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rector de la Lliga Espiritual de Nostra Senyora de Montserrat
va escriure els seus articles sòcio-polítics més orientadors, perquè,
segons la finalitat de la institució creada pel Or. Torras i Bages,
havia de «salvaguardar l'esperit cristià i català ,. dels nombrosos
socis de l'entitat.
El Dr. Carreras era el sacerdot que se senti a sempre respon sa·
ble de la catequització de nombrosos grups de catòlics, sigui a la
seva Acadèmia Catòlica, de Sabadell, de la qual fou tota la vida
consiliari; o a la «Revista Popular., des d'on durant més de quinze
anys va continuar, en llengua castellana , l'evangeli tzació i la «Propaganda Ca tòlica. que havia començat el seu mestre Sardà i Salvany, quaranta anys abans.
Aquesta grandesa sacerdotal que avui homena tgem en el Or.
Carrera s i que admirem a través dels seus escrits, va ésser una
conseqüència directa d'una voluntària responsabilització ministerial , que missionalment havia acceptat dins organ ismes i revis tes
on ell exercia una direcció militant.

Joan Bpta. Manyà
E l Dr. Joan Bap t ista Mal1yà. En el vol um MisceHània Manyà,
que es publicà l'a ny 1978, en el segon aniversari de la mort del Dr.
Joan B. Manyà, hi llegim aques ta afirmació : «era un tipus psico·
lògicament radical i profund en tres vessan ts ben definits: molt
creient i molt sacerdot de l'Església; moll inteHectual i professor
qualificadíssim ; molt ca talà, amant de la pàtria sense polítiques
de partit..
El Dr. Manyà sacrificà a ésser sacerdot els seus ideals de jo·
ventut. El seu sentit pas toral tingué ocasió de manifestar-se no
sols fent de rector, de consi liari de la Lliga Espiri tual de la Mare
de Déu de la Cinta i de pmfessor de re ligió molt s anys, sinó també
en un altre detall: al cos la t dels grans volums de Theologum el1a,
escrivia sobre el mateix tema per a la gent: La vida que passa,
Enllà d e la mort, l'Ago l1 ia de Jesús i opuscles sobre la Marc de Déu
pel mes de Maria.
La seva vida sacerdotal va tastar el desig i la iHu sió del sacrifici
fins a donar la vida per la fe. Ho explica ell mateix en els records
dels cinquanta anys de sacerdoci: «Els dies més emotius i també
més feliços de la meva vida sacerdotal foren els de la persecució
religiosa, de l'any 36 fins al 39 de la centúria. I que ningú no mal·
pensi que ho dic insincerament, pe r ganes de fer literatura para·
dòxica. Parlo, anlb e l co r a la mà, d'una realitat visc uda i recordada
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i. .. enyorada ». I con tinua més endavant dient: «No sab ria cloure
aquesta confessió dc records dels ci nquanta anys passats sense
comentar aquest as pecte especial de la meva vida que en aquell s
moments de persecució es dreçava ferm i eufòric dins la meva
consciència: l'aspecte inteHectual del sacerdoci. .. A un sacerdot
inteHectual la mo rt que més Ji escau és el martiri. 1!s la mort
més gloriosa i més profitosa, la més lògica i la més poètica •.
Si volem mesurar la catalanitat del Dr. Manyà, trobarem un
argument i un testimon iatge de primera qualitat en les seves con·
fessions, quan explica ' per què escric en català • . N'hi haurà prou
amb dues citacions : «Empro correntmen t la ll engua catalana, primer com una imposició è tica i psíquica. ~s la llengua tradicional
del nostre poble. Una trad ició gloriosa no gens inferior a la d 'altres
pobles que se'n glorien eufòricament: una tradició cultural amb
derivacions variades, ben peculiarment nostra, creada per l'esforç
secular dels catalans i admirada de tots els qui la coneixe n >. T diu
més e ndavant: .Es, a més, la llengua materna el vehicle més apropiat del pe nsament. El s meus pares m'ensenyaren a parlar en català, i en català em parlaren sempre, i en ca talà em digueren llurs
darreres paraules de comiat, que encara porto gravades a l'àn im a» ,
Fou, doncs , cl Or. Manyà un sacerdot ca talà i inteHectual de
cap a peus.

Fide ls a l'Església i a Catalunya
En tots tres, Can'cras, Cardó i Manyà, existí, mentre visque ren, una unitat de treball evangelitzador, tant en les bascs ideològiques cristianes, com en els procedime nts apostòlics. Oferiren
a Catalunya, llavors hi tòricament en renaixença, la defen sa dels
seus valors subs tancials d'identitat cristiana i catalana, una vigilància doctrinal alertada en e ls moment s difícil s i de contrad icc ió
que socialment i políticame nt travessà la vida religiosa del nostre
poble, i e ns lJegaren una obra escrita on reflexivament e ls sacer·
dots poden trobar pautes beneficioses avui dia per a l'acció pastoral.
Tots tres ten ie n en comú la fidelitat a l'Església i la fidelitat a
Catalunya.
Tots som conscients que l'homenatge que avuj dediquem als
tres iHustres sacerdots catalans no és un acte acadèm ic protocollari ni tampoc un simpl e record religiós del passat. El mateix [et
de ce lebrar aquesta commemoració a Montserrat és una crida a
viure el presen t i a mirar endavant amb la llum que l'exemplaritat
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dels tres preveres projecta sobre el nostre sacerdoci i la nostra
catalanitat. Sí, germans, és hora que desvetllem la nostra fe, la nos·
tra fe activa i joiosa en el sacerdoci , per donar més embranzida
al nostre servei pastoral a totes les comunitats cristianes que tenim encomanades.
-es temps ben adient perquè el nostre amor a Catalunya sigui
un amor abrandat amb l'exemple dels tres sacerdots ca talans que
homenatgem i de tants d 'altres que ens han precedit. Si el moment
històric ha canviat en tants aspectes, hi ha actualment un des·
vetllament de la consciència coHectiva del nostre poble. Nos.1t res,
bisbes i preveres, com a pastors en les nostres esglésies de Cata·
lunya, hem d'ajudar amb sentit humà i cristià al reforçament de
la nostra identitat nacional. Hem de fer·ho amb fidelitat a les exi·
gències de l'Evangeli i amb tot el respecte al pluralisme d 'opcions
polítiques que es dóna a casa nostra.
Els bisbes catalans ens sentim joiosos d'aquesta festa comme·
morativa que és a l'ensems tan sacerdo tal i tan cata lana, i, en nom
dels meus germans e n l'episcopat, em plau agrair a tots la vostra
participació entusiasta i testimonial i expressar un particular agraïment al P. Abat de Montserrat, per la seva bona acollida, i al
Centre d'Estudis Pastorals, per lot l'esforç reeixit de preparació i
organització.
Aquesta diada commemorativa del Or. Cardó, del Dr. Can'eras
i del Or. Manyà marcarà una fila en la història de l'Església cata·
lana, perquè la nostra fe en el sacerdoci i en l'amor a Catalunya en
surtin reforçats i perquè ¡'esperança en el nostre poble, que entre
tots anem construint, és una esperança més arrelada i més oberta
a l'esdevenidor.
Que la Verge de Montserrat , Patrona de Catalunya, ens hi ajudi .
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POEMES
FOTOGRAFIA ESPIRITUAL
DEL DOCTOR CARLES CARDÓ
Clarivident i llest en el call /ba t,
perfec te en t'idioma, en el voler,
aquest fou l'hom e, el gest, la seva fe
pe r la llum del seu món, per voluntat .
Fill de l'Alt Camp, saltà penyals i esculls.
Poeta del paisatge interior
con reà cada mo t amb viu fervo r
i es feia càntic a les mans i als ulls.
Treballà se nse treva, f OLl un crit
amb la paraula verge -tot un món.
Un glatir d'esperança, alè pregon,
colzil/ma d'oli, foc de l'Es perit.
Es l'hom e, el sace rdot. La veu, en ell,
fou el glavi d e llum que obre el camí
del Cos d e Crist, l'Església, el pa i vi
d'amor de les entranyes de l'An yell .

Allò que fou resla per sempre. El pa
té el gusl de la sofrença del momenl,
però s'aixeca l'alba, xiula el ve ttl .
Déu vetlla l'alegria del d emà.
Pere Ribot
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CÀNTIC D'ENYOR T D'ESPERANÇA
En ple desert, sola d'un sol que crema,

se'n s obren font s d'enyor i d'es peran ça,
fonts vives que rebrollen de la Roca
perquè les tribus n.o morim de set.
Tornem de la derrota i de l'exili,
espellofats, esgalabrats, orbats,
O1nb res només d els com baten ls que fórem ,
ca r els millors dels nostres són en glò ria.

D'orfes no en som, hereus d'una nissaga
que cu rullà les sitges del país
per a 'lOdri r de pa la fam dels segles.
Siguem qui eren. No són moris, que viuen
i lluit en en nosaltres i amb nosaltres
pe r a rec017 querir el t errer dels pa res.
Oh trinitat que avui ens aco mpanya,

Cardó, Carre ras i Manyà! Colu mnes
de foc que fan la nit m és transparent,
tendals que enS f!.uarden de xardors mortals.
S iguem qui érem d es de se mpre, arrels

fidels que desafien tramuntanes
i que es renoven constantm ent d e sa ba.
Venim d e llun y i anem més lluny encara,
marcat el tronI per tul designi altíssim.
Vam néixer a les con trades pirinenques,
bressa ts am b ca nts de mon jos i al SD de roncs clarins,
i hem es tablert la casa en tre la vinya
i el feloa l/ar, de cara al mar i al somni.

Des de Taiil/ ens miren fit a fit,
i aquell esguard ha penetrat la terra.
Des d'Organyà ressona nostra veu,
i és una veu po tent de profecia.

UI1 ven t de llibertat irresistible
ve de la cripta de sant Fructuós
011 fou signada amb ales de gavina
la pau definitiva d e l'aurora.
Sigu em qui som . A impuls de l'Esperit,
tomat s, d'apòstols, con fe ssors i màrtirs,
juguem·s'ho tot a cada mot i cada
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vegada que aixequem el pa i el vi

damunt l'altar fet trossos de la ¡Xltria.
Poble amb el Poble i url sol Poble sempre!
Alcem el cap, que el blat peülla, tornen
els ametllers a desplegar banderes
i és un esc/at la Rosa d'aquests cims.
Crismats de llum, baixem de la muntanya.
Climent Forner
Navàs·Montserrat, II ·XII·1984
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ELS QUE HE TROBAT PEL CAMí
CAMil GElS

La Comi ssió executiva d 'aquest triple homenatge als insignes
sace rdo ts Cardó, Carreras i Manyà, en l'escaiença del centenari
del seu naixe ment, ha volgut , a suggeriment del senyor Cardenal ,
que s'hi sentis la veu d'uns sacerdots poetes.
Perdoneu que, amb mi, no parli el poeta, que parli, per ell, el
supervivent d 'una època en la qual aquests t res sace rdo ts homenatjats van deixar tan fondes petj ades en la cu llu ra de la nostra
ten"a, en el doble vessant de cívico-eclesiaJ.
Amb la màxima brevetat que exigeix el temps de què puc di sposar, donaré a conèixer uns fragments de sengles capítols que,
a la memòria dels tres insignes sacerdots, tinc dedicats en el
llibre, encara inèdit, . Els que he trobat pel camí. , pe r on desfil en
molts persona tges, amb els quals m 'ha escaigut de teni r molta o
poca relació, una tercera part dels quals és integrada per . homes
d'Església., algu ns d 'ells ben oblida ts en Diccionaris biogràfics,
malgrat llu r nOlOrietat en el camp de les arts i de les lletres.
Aquests tres sacerdots, avui homenatjats, coincidiren . per dar·
rera vegada, en un acte luctuós: les exèquies del que precedí els
altres dos en el t raspàs a l'Eternitat: Mossèn Lluís Carreras.
La mort del Dr. Carrcras s'esca igué en aquell període de temps
que jo inte rinava la regència de la parròquia de Sant Feliu de
Sabadell , per la , llavors recen t, defunció del Rector, Mn . Josep
Maria Vàzq uez. Això va fer que jo pres idís la Comunitat de Preveres en la litúrgia del seu e nterrament.
La missa exequial fou celebrada per l'Abat dc Montserrat.
Sí, hi eren to ts tres , els sacerdo ts avui homenatjats: Carreras,
difunt, de cos present; M anyà, pro nunciant una docta i emotiva
oració fúnebre; i Cardó, fent de Cap de Dol.
Finides les exèquies, vaig tenir av inen tesa de departir particu·
larment amb el Dr. Cardó, amb qui havia tingut relació ja abans
de la guerra civil, singularment a la redacció de «La Paraula Cris·
tiana». Considero interessant de referir una de les coses que m'explicà del seu llarg sojorn a Suïssa. Digué: . Allà vaig fcr relació amb
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el Comte de Barce lona i, a petició seva, naturalment, li vaig donar
lliçons de català •.
Era un temps que s'a nava formant un corrent d'op inió a favor
de la reintauració de la Monarquia en la persona de D. Joan de
Borbón . Tant és així, que, en un ampli sector de lletres de Catalunya, es formà una comissió encarregada de recollir llibres catalans, signats per llurs autors, per a fer-ne ofrena a l Comte de
Barcelona, en l'avinentesa de les seves noces d'argent matrimo.
nials. Li'n fo ren fets a mans uns de meus que acabaven de sortir
de la impremta. AI cap de poc, D. Joan, molt gentilment, ens en
féu arribar una acció de gràcies. «No sé si sabrà -em deia en la
seva carta- que fui discípulo en catalan del Or. Cardó (e. p . d.).
durante mis años de residencia en Suiza y pr:ocuro no olvidar lo
que con é l aprendí». Vet aquí com, ben espontàniament, confir·
mava D. Joan el que m'havia dit , també espontàniament, el Dr.
Cardó, el dia de l'enterrament del Dr. Carreras .
Perquè puguem fer-nos una idea de com el Comte havia estat
sensible a aquella rebuda de llibres catalans, deia seguidament:
.Entre los rega los, el día 12 de l actual, con motivo de la celebración de las Bodas de Pla ta, los Sres. GuardallS (ella, hija de D. Francisco Cambó) me han obsequiada con 11 M oh ra de la Divina Comedia, traducida al catalan, que estoy leyendo con gran atención».
(Es tractava de l'edició bibliòfil de la traducció en vers de Josep
Maria de Sagarra.)
En esguard a la meva relació amb e l Dr. Carreras , els que no
ignorin que porto més de mig segle de ministeri sacerdotal i d'ac·
tuació artística a Sabadell no estranyaran si dic que la meva reia·
ció amb ell podria donar pasta per a un nodrit volum d'interessan ts vivències.
Ara voldria donar a conèixer -i així clouria la meva partici·
pació en aquest acte emotiu- una llarga lletra que m'adreçava
l'any 1937, a França, on ambdós residíem en aquells moments.
Separats per molts quilòmetres, no coincidírem mai enlloc, fins
que, ja ben finida la guerra, ens poguérem retrobar a Sabadell.
Puginier, 28-V'-37
A Mn_ Call1il Ceis

Molt estimat amic,
Gràcies de la ge ntilesa vostra de Sant Lluís ...
S; en ten;u d e raó! Tants amics caiguts, tantes
dudes! Guanyarem la guerra, però la pau, costa rà
rzyalar·la. I certa ment, tot serà, de m0111er'll, canviat .
in stitucions, ;'1teressos, moviments, serà trasbalsa t.

iflusiot1s per·
molt de gua·
Tot, persones,
Ens lla tocat
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la prova //lés dura de la Ilistòria, i a cadascú, persollal i cof/ectivament. Se'rrs ha fos la terra sota els peus. La meva generació és

la més sacrificada. Villt-i-cin c anys de treball esfondrat, tot saqueja/ i blanc de contradicció, si '10 d'ira i malvestat. Ens toca només viure la nostra mort, i ajudar a la vida naixent dels altres.
"!fa/gral això, no em penedeixo lli retraclo del que he estimat
i fet. Davallt la mort que url llom ha vist tan a prop, les coses

es veuell clares. I he vist que la nostra generació, seguint els alts
Mestres que ara seran blasmats de molts, va complir el seu deure
i que les seves orientacions i actuacions eren justes i fructuoses .
Sols que ja no en podrem veure la llunyana reviviscència, que

tornarà al seu temps, reprenmt amb eficàcia les noves modalitats
que podrall ésser m és perfectes després de la catàstrofe i de les
seves dolors llargues i dures. Per això sento una certa enveja dels

qui, com vós, podreu treballar, amb fort dolor, però amb temps
p er veure fruitada. No us aclapareu, doncs, excessivament. Ens

cal treballar en profunditat en la més pura espiritualitat; sacrificar de moment molles coses, puix que la renovació ha d'ésser en
l'essencial, perquè a l'essencial ha anat la revolució satànica; i
l1ançar·se austerament a salvar el que es pugui i fer nova sembrada
el1 l'amargor i l'esforç que llevaran de bell nou. Déu ens ha salvat
la vida: no ho ha fet pas debades, i hem de correspondre amb el
donum noslri a la missió a què ens c rida. A mi el que em dóna
serenor i coratge és la fruitada de martiris i exemplaritats Il eroi·
ques. La terra, la fe, la llengua, tot el bo de casa nostra s'lla portat
bé i ha portat meravelles amb maina bona i exemplar. Es el ,70U
patrimoni de l'apostolat venidor. Les joventuts que havíem tre·
ballat s'hal! comportat admirablement. Tota aquesta força humana
i sobrenatural no es pol perdre, és el '70stre dret a la vida i l'ajut
superior de la tasca venidora. Jo em deleixo per l'hora de poder·
me donar al culte dels nOSlres Màrtirs , que serà W7Q alenada de
vida i de noblesa amb la qual res pirarem i ens aconsolarem dels
sacrificis a fer. Es l'hora de meditar i viure la lliçó eval!gèlica del
ma rtiri. Si granum ...
No ens quedem pas expectants, ni ens deixem torbar per im·
perfeccions greus que vindran a nostres oïdes. No lli ha alt ra opció
el! el combat present que cooperar a l'obra triomfant de la guerra
cont rarevolucionària i sobretot a la pau elevadora, en la qual tots
hi !!em de dur el treball i el sacrifici. Que m'agradaria poder-nos
veure llarga ment! La penúrüL no permet viatges. Ajudeu fort els
amics ...
Vostre,
Lluis
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Aques ta his tòrica lletra és extraord inàriamen t reveladora del
seu estat d'esperit en aquells dies tan dissortats per a la vida de
l'Església a casa nos tra.

En aq ues ta carta, hi ha el personatge, tot ell , sense reserves
mentals, to t e ll i la seva circumstància, coHectiu de circums tàncies.
Tes ti mon ia tge sacerdotal, d'elucubracions p rofètiques i de ressonances elegíaques.
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TRES HOMES
AL SERVEI DE LA COMUNITAT
OR . RAMON MASNOU

Amics: ens han encomanat, al Or. Pont i a un servidor, de di r

uns mots de sobretaula, en aq uest dinar de germanor amb el qual
es clou aquesta jornada sacerdotal d 'homenatge als tres exjmi s
preveres Carles Cardó, Lluís Carreras i Joan Baptis ta Manyà.
Ben segur que ens han designat a nosaltres dos per la raó scnzjlla de ser els més vells, pe rquè, per raó de l'edat, la nos tra vida
va poder ser més pròxima als anys durant els quals es van moure
més els nostres homenatjats. Tot i aix í, pel que fa a un servidor,
aquest càlcul falla, com sigui que la meva memòria es fa també
molt vella i cada dia és més boirosa sobre les coses d 'altres temps,
potser com 3 eFecte (o per analogia) de la boira ba ixa de la plana
de Vic.
~s

per això que no sabria informar de cap fet important, ni

donar cap opinió de la manera com ho veia aleshores ni esmentar
cap anècdota. AI Dr. Manyà, només el vaig veure quan, ara Fa pocs
anys, els bisbes de la Tarraconense, que estàvem reunits a l'Am·
polla, prop de T ortosa, vam fer-li una visita coHec tiva, a casa seva,

en aquell seu recer pagesívol, voltat de llibres i més ll ibres. Amb
el Dr. Carreras, vaig tenir ocasió de parlar-hi algunes vegades quan
em van fer bisbe. Amb el Dr. Cardó, també vaig parlar-hi alguna
vegada quan ell reposava o es refeia de la seva sal ut ja atrotinada,
a Puig d'OIena. D'ell, en posseeixo u na carta escrita a mà . Cap,
però, d'aquests contactes no m'ha donat ocasió de fer comentaris
ni judicis. I tot això ja era després de la guerra. D'abans de la
guerra, només recordo have r escoltat alguna conferència del Dr.
Cardó a Vic i el seu discu rs a la jornada sacerdotal d 'ací a Montserrat, la tardor de l'any 1931.
Per això només em limitaré a dir la meva impressió o el meu
parer sobre les figures dels tres preveres modèlics que han rebut
avui e l nostre homenatge. Impressió que manifestaré de manera

52

diàfana, i ho faré, per a ser més breu , amb afirmacions nume rades. l això serà la meva petita feina. La feina més llarga i bona
la farà el Dr. Pont, que coneix bé el tema i ha estudiat els personatges, el seu temps i les seves circumstàncies. I això meu preneu-ho com a migrada introducció a les consideracions que farà ell .
J ací teniu les afirmacions promeses.
1. Es pot dir que, en aq uells anys durant els quals l'Església
a Catalunya no estava pas mancada de problemes, el Senyor va
enviar-li homes ben adeq uats de cara a Ics necess itats i al bé de
la comunitat. Hi va haver una esplèndida florida de personalitats
rellevants dintre la clerecia de casa nostra; però els qui més van
destacar són els que avui homenatgem. Va ser aquell un temps
pròdig en caps de brot, d'aquells que fan bona feina per al seu
temps i que deixen bon rastre als qui han de venir després. To ts
tres certament van treballar en més d'un camp, en la vinya del
Senyor; però cadascun d'ells té la seva fesomia característica.
Manyà, un teòleg d'altura; Cardó, un pensador profund i un estilista que era exprés per a orientar l'opinió cristiana de Catalunya
i que iJ.luminava els problemes del seu temps; i Carreras, l'home
dinàmic que tocava amb encert moltes tecles, especialment la del
moviment litúrgic , i que, en els problemes complicats que covaven en les altures eclesials, gairebé sempre hi era, sense fressa ni
vis tositat, però sempre preparat , serè i eficaç per a ajudar l'Esglés ia a Catalunya . Gosaria dir que, en aquests tres homes, la Providència s'hi va lluir.
2. Els tres preveres que avui la clerecia catalana homenatja,
van viure en un temps en el qual el mal no badava pas sinó que
for follava de valent; però a l'Església de Catalunya hi havia qui
pensava i feia amb encert i prestigi i alho ra es treballava amb lIna
un ió envejable d'idees i d'acció. En aques ts as pectes, els nostres
tres pre veres van ser realment carismàtics i exemplars. Una exemplaritat ben digna de ser va lorada, tinguda en compte i imitada.
3. Els nostres homenatjats van demost rar, prou i visiblement ,
que estimaven de debò l'Església. Mai no li van portar problemes
ni aflicció ; sempre van e nsenyar als altres d'estimar-la. ~s aquest
un tret lluminós que destaca en totes les notes biogràfiques, i que
ara colpeix vivament.
4. Són exemplars també en ci seu amor a Catalunya i no hi
ha pas dubte que la cultura i l'espiritualitat catalanes e ls deuen
no pas poc. Ben segur que, fin s i tot fora dels ambien ts eclesials,
hi ha hagut prou gent que s'ha delectat assaborin t i aprofitant Ics
proses delicioses del Dr. Cardó.
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5. Els nostres tres preveres van distingir·se pel seu afecte als
capellans. Aquests trobaven en els seus escrits el que els feia servei
per al ministeri . Per això res no els mancava per al bon camí de
la seva cultura, de la pastoral i de la seva vida (ntima d'homes de
Déu. Val a dir que els capellans també se n'adonaven, els llegien,
els tenien confiança i ho agraïen.
6. Els tres preveres, cadascun amb la seva càrrega d'exempla·
ritat i amb el seu llegat espiritual d'escrits, mereixen exercir influx
i mestratge sobre la gent d'ara. Els homes que fan època traves·
sen generacions. Tanmateix, després de la tramontanada que ens
ha somogut, aniria bé que els preveres de Catalunya -particularment aquells que no han conegut o que han oblidat aquelles figures venerables- girin els ulls enrera, sense prejudicis, i tastin
i assaboreixin aquella riquesa espiritual nostrada que pot ajudar
la nostra espiritualitat, la nostra cultura i els nostres comporta·
ments.

Els nostres temps, tots bo sabem prou, no són fàcils i ens demanen molt. No és pas que ens faltin, gràcies a Déu , les clarors
del mestratge autèntic de l'Església ni pensadors insignes que són
sempre fidels a Crist, a l'Església i a la bumanitat; però sembla
que tampoc no ens faria cap nosa un passeig per la nostra història
recent i intentar de conèixer a fons les persones i l'obra d'aquells
sacerdots que, seguint les petjades del bisbe Torras i Bages, van
saber tan bé de donar la resposta adequada als reptes del seu
temps amb fidelitat colpidora. El seu record mereix ser reviscut.
Que Déu faci que aquesta jornada d'bomenatge dels bisbes i preveres catalans sigui talment una trucada a la porta de la vida de
cada prevere a fi que l'exemplaritat i el mestratge dels preveres
Cardó, Carreras i Manyà ens ajudin en els dies difícils que ens
toca de viure. Així l'homenatge, a més de ser esplèndid, serà
fecund.
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TAULES CRONOLOGIQUES
Any

1876

Dades biogrh.fiques

Contexl eclesial

CO'ltexl civil i cu.ltural

Josep M. Urquinaona, Constitució espanyola.
bisbe de Barcelona.
Comença la Restauració (fins a 1929). Neix
Francesc Cambó. Telèfon.

1877

J. Ve rdaguer, L'Atlàntida.

1878

Lleó X11C papa.

1879

Benet Val1mitjana, arquebisbe de Tarragona;
Francisco Amar, bisbe
de Tortosa; Salvador
Casañas, bisbe d'Urgell.

1880

El P. Antoni Vicent lr. Congrés Catalanista.
inicia els «Cercles d 'O- Festes del miHcoari de

brers. a Barcelona.

«Diari Català., Bombeta incandescent. Fundació del P.S.O.E. J .
Ve rdaguer. ¡ diNis
i
callts mlstics, amb un
pròleg de Manuel Milà
i Fontanals.

Montserrat.

1882

Josep Margades, bisbe Va lentí Almirall funda
de Vic. Neix Cardijn.
el «Centre Català.,

1883

J aume Català, bisbe de
Barcelona .

1884

Cardó neix a Valls, el Fèlix Sardà i Salvany, Mor Manuel Milà i
5 de maig.
El liberalismo es peca· Fontanals. Neix Josep
Carreras neix a Saba- do.
Carner. L'Ajuntament
deli . e l 4 de maig.
de Barcelona edita i
Manyà neix a Gandesa,
distribueix l00.(XX) exemel 30 d'octubre .
pl ars de l' . Oda a Barcelona., de Verdaguer .

1885

Mor Alfons XII. Regència de Maria Cristina .
• Memorial de Greuges • .

1886

Valentí Almirnll, Lo Catalisme. J . Verdaguer,
Canigó. Fes tes de la
restauració de Ripoll .
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Any

Dades biogràfiques

Context eclesial

Context civil i cult ural

1887

Neix la . Lliga de Catalunya». Assassinat de
Canovas.

1888

Torras i Bages, El clero en la vida social moderna. Neixen Antoni
Batlle i Higini Anglès.

1889

Costa i Fornaguera, ar- 11 Int ernacional, marQuebisbe de Tarragona. x¡sta.

1890

Prime ra exposició, a
Barcelona , de Rusiñol,
Casas i Claras6. Grups
obrers
a narquitzanlS
comencen l'acció direc·
ta .

1891

Encíclica Rerum nova- Fundació de l'Orfeó Ca·
rum.
talà. Neix la . Unió Catalanista». Neix el setmanari . La Veu:..

1892

Torras i Bages i Jaume
Collell assisteixen a
l'Assemblea de la Unió
Ca ta lanista a Manresa.
Neix Manuel Trens .

1893

Assemblea dels _Cer_ Escla ta la bomba del
cles d'Obrers» a Vatè.n- Liceu . Neix Carles Ricia.
ba.

1894

Pere Rocamora , bisbe Neix Josep M. de Sade Tortosa.
ga rra . À . Guimerà, Ma-

Primera de les festes
modernistes. Bases de
Manresa. Torras i Bages, La Tradició cataIa.
na. Inici de la crisi financera a l'Esta t espanyol.

ria Rosa.

1895

1896

Cardó comença el batxillerat als Escolapis de
Vall s.
Carreras cursa estudis
als Escolapis de Sabadell .
Manyà ingressa al Seminari de Tortosa.

Prat de la Riba i Ramon Muntanyola , Com-

pendi de doctrina nacionalista. J. Verdaguer,
En
defensa
pròpia
(1 895· 1897). Comença a
publicar-se la . Revista
Jurfdica de CataJuña» .
Cinematografia.

J . Verdaguer, Flors del
Calvari.
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Any

Dades biogràfiques

Contexl eclesial

COHtext civil i cultural

Neix GuiJ1em Rovirosa , À, Guimerà, Terra bai-

1897

xa.
Desfeta colonial espanyola. Apareix Ja revista . Cooperativa Catalana ».

1898

1899

1900

Fundació de la Lliga
Espiritual de la Mare
de Déu de Montserrat.
Josep Morgades, bisbe
de Barcelona; Josep
Torras i Bages, bisbe
de Vic.

Cardó ingressa al Seminari de Tarragona.
Voc.ació de Carreras al
sacerdoci. Inicia els es·
tudis eclesiàstics com
a extern , amb l'ajut del
P. Francesc Sellarés,
Sch. P.

.Tancament de caixes. ,
revistes
Neixen les
. Pèl i Ploma» i . Quatre Gats» i el diari Ol La
Veu de Catalunya». Es
funda ¡'« Associació pro..
tectora de l'ensenyança
catalana». Neix el Centre Nacional Català.

Aparició del OIButlletf À. Guimerà, La fma del
de la Lliga Espiritual mar.
de la Mare de Déu de
Montserrat.. Pastoral
del bisbe Morgades so..
bre et catecisme i la
predicació en llengua
catalana.

1901

Salvador Casañas, bis- Fundació de la Lliga
be de Barcelona.
Regionalista . Ascens ió
de Lerroux . Raimon Casellas, Els sots feréstecs.

1902

Mor Verdaguer i el seu
en terrament es converteix en una gran manifestació de masses. S.
Rusiñol, E ls jocs florals de Can prosa. Víctor Català, Drames ru rals,
Empresonament
de Prat de la Riba.
Jocs Florals a Sant
Martí del Canigó, aco..
llits pel b isbe Carselade, de Perpinyà. Majoria d'edat d'A1fons
XIlI.
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Dades biogràfiques

1903

Cardó co mença estudis Pius X , papa.
a la Universitat Gregoritma de Roma.

1904

Context eclesial

Neix Damià Estela.

COI/text civil i cultural

J . MaragaU , president
de l'At eneu Barcelonès,
hi llegeix l'Elogi de la
paraula . Marià Vayreda, La pun yalada. Neixen e ls . Estudis Uni versitari s Catalans».
Pcr l'abri l, Antoni Maura organi tza la visita
d'Alfons XIII a Barcelona. El mat e ix Maura
hi és o bjecte d'un
a temptat ; c i poble es
llança a l carrer a veure ci Rei; Maragall publica el s comentaris
. Dc Ics reia ls jornades»;
Francesc Cambó, regido r joveníssi m, s'adreça al Rei . Escissió de
la Lliga Regionalista i
form ació de l'Esquerra .

\905

Carreras CJ1lra al Se- A França, separació Es- Víctor Català, Solitud.
minari Conciliar de glés ia·Es tal.
J . Carner, Primer lli·
Barcelona , on cursa la
bre de sonets. La serlCologia.
ra, de Joan Alcover,
premiada als Jocs Florals de Barcelona. A.
Gaudí construeix la ca·
sa Batlló i la casa Milà.
Assalt al . Cu·CUh i
. La Veu de Ca talunya».

1906

Manyà comença estudis de Teologia dogmàI ica i moral a la Universitat Gregoriana de
Roma.
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R. CascUas, Les multi·
luds. M. Costa i llobera, Horacio'Jes. J . Carner, Els fruits saborosos. Xèn ius comença a
publicar el . Glosari» a
.La Veu de Catalu·
nya ... E. Prat de la Riba, La Nacionalitat cata/a,ra. Moviment de
. Solidaritat Catalana».
Creació de la Caixa Rural de l'Espluga de
Francolí.

Arry

Dades biogràfiques

Context eclesial

1907

Carrera s guanya dos El P. Gabriel Palau fun premis en el concurs de da «Acció Social Popuciènc ies eclesiàs tiques: lar».
El Misticismo de Ram ou Ut/li i LA m etafísica y la ps icologia de
Ram o" UI/Il .

Prat de la Riba, preo
sident de Ja Diputació
de Barcelona_ Fundació
de l'Institut d'Es tudis
Catalans.

1908

Cardó és o rdenat sacerdot a Roma , e l 16 dc
j uliol , de mans del c..'l.rdena I Merry del Val.
El 2 d'agost celebra la
primera misa a Valls .

Gucrau de Liost, La
Immtallya d'ametistes.
J . Carner tradueix Les
floretes de St. Francesc. Inaugu.ració del
Palau de la Música Ca·
talana, de L. Domènech
i Muntaner.

1909

Cardó acaba els estudis
a Roma (doctor en Teologia i Dret canònic, a
la Gregoriana, i en Filosofia, a l'Acadèmia de
SL Tomàs) .
Carre r3S és ordenat sa·
ce rdot a Barce lona de
mans de l bisbe Joan
Laguarda. Celebra la
primera missa solemne
a l'església de Sl. Feliu dc SabadeU , encara
amb les marques de
l'incendi sofert a Ja Setmana Tràg ica. Hi assisteixen : El P. Ignas i Casanovas, que hi predica
¡'homilia, Mn . Sardà i
Salvany , Mn . Frederic
Clascar, el pinto r Joan
Llimona, que fa J'estampa recordatori, i ci
poeta Josep Carner,
que li dedica uns ver·
sos.
Manyà és ordenat sace rdot a Roma, el 18
de juliol, d c mans de
Merry del Val. Celebra
la missa nova a Gandesa . Titol de doctor
en Teologia. Comença

Joan l.aguarda, bisbe Vaga general i Setmana
de Barcelona. Torms i Tràgica. Caiguda del
Bages, La glòria del govern Maura.
martiri. Joan Maragall,
f./Esg lésia c remada i Ln

Context civil i cultu ral

ciulat del perdó.
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Any

Dad e~¡

biogrMique.s

Contat eclesiDJ

Context civil i cultural

la docència teològica al
Seminari de Tortosa,
que durarà fins al 1921.

1910

Cardó actua de profes- fgnasi Casanovas, A.posor al Seminari de Tar- log~tica de Balmes.
ragona. CoHabora al
diari .La Cruz., amb el
pseudònim de .Levissimus •.
Carreras ~ nomenat vicari de St. Esteve Sesrovires , però , per falta
de salut, demana el relleu. Tradueix del francès Formació moral i
religiosa de les noies,
de Beaudenom. CoUabora a • Reseña Eclesiastica.. Capellà del
coHegi de la Sda. Família de Sabadell i després de Loreto, de Barcelo na . CoHabora a
_Revis ta Popular •.

cLey del candado. s0bre els ordes religiosos.
J. M. López-Picó, Turment-Froment. J. Alrover, Cap al tard, Maragall , Nausica.

1911

Carreras escriu un article a .Catalunya S0cial. que proposa la
fundació d'un institut
d'cs tudis catòlics, i que
té repercuss ió entre els
joves inteHcctuals. Participa en el Congrés
eucarístic de Madrid:
lA himnología eucarística de Sta. Tomds de
Aquino.

A Barcelona, Congru
fundacional
de
la
C.N.T. Mor Joan Mara·
gall. E . d'Ors , lA ben

19U
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plantada.

Cardó, amb el pseudò- Antoni M. Marcet , abat Assassinat de Canalenim de _A. Fogueral- de Mon tserrat .
jas. A ¡'Espluga de
ta., escriu a la revista
FrancoU, primer celler
.Pàtria., de Tarragona,
cooperatiu .
un a rticle evocant el
de Maragall L'EsgUsia
cremada.
Carrc ras actua de corresponsal de la .Civiltà Cattolica.. Professor dc llaU al Seminari
de Barcelona.

Dades biogrdfiqut.S

ContUI eclesial

1913

Carreras actua de secretari del I Congrés
d'Art Cristià. Escriu a
e Rcseña
Eclesiéstica_
sobre la I Setmana Lilúrgica de Mont-César.

AntoUn López Peh1ez, Normes ortogràfiques
arquebisbe de Tarrago- de l'I.E.C.
na. Mn. Eudald Serra
crea la Biblioteca cFomen t de Pietat Catalana_ o

1914

Carreras treballa en la Benet XV. papa. Enric
preparació del I Con- Reig, bisbe de Barcegrés Litúrgic de Mont- lona.
serrat. Fundació de la
revista ~ Vida Cristia·

Context civil i cultural

IH'h .

1915

Carreral i Cardó par- Congr6 Litúrgic
ticipen en el I Congrés Montserrat.
Litúrgic de Montserrat.
Carreras, amb Mn. Fre-deric Clascar i Mn. J~
sep Tarré, publica l'Eucologi, fruit principal
del Congres; el Dr. J~
sep M. Llovera hi fa
les versions dels himnes.

1916

Cardó, amb motiu de
la mort del Dr. Torras
i Bages, escriu els articles L'ungidor de la
llengua catalana, a cPàtria _, i D el seu temperament inteHectual, a
cVida Cristiana_o
Carreras, amb motiu de
la mort del bisbe Torras i Bages, escriu diversos articles a .Revista Popular _. Succeeix
a Sardà en la direcció
d'aquesta revista i de
l'Acadèmia Catòlica de
Sabadell. Participa en
la Setmana UtúrlÏca
de Besalú.

Creació de la Mancomunitat de Catalunya:
E. Prat de la Riba, president. Fundació de
l'Escola del Bosc. Guerra europea i mundial
(1914-1918) . J . M. de Sagarra, Primer llibre de
poemes. J . Carner. Auques j ventalls i La ~
raula en el vent.

de

Mor Torras i Bages. Es
crea, j urfdicament, el
cFomcnl de Pietat Catalana_.

Primera conjuntura revolucionà.ria a l'Estat
espanyol (19 1~1 920) . Cie·
mentina Arderiu, Cançons i elegies.
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Vad es biogrà fiques

Context eclesial

Context civil

j

cullural

1917

Carreras participa en Es Funda cAcció Popu- Asse mblea de Parlamentari s. Vaga general .
la Setmana Litúrgica de lar».
Mor Prat de la Riba.
Banyoles. Treball: L'eJ . Pui g i Cadafa1ch,
ficdcia espiritual del
president de la Mancocant. Ajuda a ben momunita t de Catalunya.
rir e l president Prat de
La. Lliga cntra al gola Riba (article a cRevern de l'Estat. Revovista Popular»).
luc ió russa d'octubre,
Manyà és nomenat ccòS. Ru siñol , L'auca del
nom de Sl. Blai de Torsenyor Esteve.
tosa .

1918

Cardó és nomenat canonge de la Seu de Barcelona i passa a viure
en aquesta població.
Consiliari de l'Institut
de Cultura i Biblioteca
Popular per a la Dona.
Carrcras publica Eucologi de la Mercè. Proressor de Litúrgia a
l'Institut de Cultura per
a la Dona.
Manyà és nomenat canonge magistral de Tortosa .

1919

Cardó publica Doctri- Vidal i Barraquer, ar- Vaga de la Canadiense
na estètica del Dr. Tor- quebisbe de Tarragona. a Barcelona. Campanya
ras i Bages.
Fundació de la Confe- pro Estatut d'autonoCarreras redacta les deració de Sindicats m ia. Tractat de Versa-

Creació
de ¡'Escola
Mo n tessori a Barcelona . Acabament de la
guerra . Govern MauraCambó. Joan Alcove r,
Poemes bíblics.

conclusions de "Assem- Catòlics.
blea de la Lliga espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat a
favor de l'autonomia.
Membre de la comissió
preparatòria del Sínode diocesà. Catedràtic
de Drc t Natural i Histò ria de la Filosofia al
Seminari de Barcelona.
Manyà funda la Lliga
espiritual de la Mare de
Déu de la Cinta, a Tortosa .

1920

RamoD Guillamet, bis- Aparició del pistolerisme a Barcelona i assassinat de F. Layrct.
Crisi del Banc de Bar-

be de Barcelona.
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lles. Societat dc Nacions. C. Riba, Estances i primera versió de
l'Odissea. J . Salvat-Papasseit , Poemes ep, handes hertzialles. J . Ruyra, lA parada.

Ally

Dades biogràfiques

Context eclesial

Context civil; cultural
celona. lndepe:ndmcia
d 'Irl anda. J . Folguera,
Poesies. J . Ruyra, Pi·
I/ya de Rosa.

Ca rdó act ua de mantenidor dels J ocs Florals
de Barcelona.
Carreras fa el discw'"S
inaugu ra l del curs al
Sem inari: El moralismo del Dan te. Catedràtic de Lògica i Me tafís ica a l Seminari.
Manyà és cessat de la
docènc ia al Seminari,
per raons extraacadèm iques, juntament amb
el seu amic Mn . Bellpuig.

Aplicació de la U ei de
fu gues. Assassinats incontrolats de patrons i
obrers:
vuitanta-cinc
persones. Assassinat de
Dato.
Fundació del
P.C.E . C. Soldevila, Ci-

1922

Ca rdó co Habora a . La Pius X I, papa. EncícliPublicitat»,
amb
el ca Ubi arcano, sobre
pseudònim de . R. Ves- "Acció Catòlica. Conspella».
titució de la . Fundació
Ca rrcras
publica el Bíblica Ca talana». ConCa ntoral de vespres. federació Internacional
Manyà practica e"erei- de Sindica ts Crist ians.
eis espirituals a Mo ntse rra t, després d'haver
estat cessat de la seva
docència al Seminari.

Escola del Mar. Conferència Nacional Ca talana i fundació d' .Acció
Catalana» amb el seu
òrgan .La Publicitat..
F. Macià funda .Estat
Català». Mussolini ocu·
pa el poder a I tàlia .

1923

Cardó comença a coHaborar a la Fundació
Be rnat Metge.
Carrcras publica Setmalla Santa. Rep el nomenament pontifici de
ca nonge xantre de la
Seu de Ba rcelona .

Ignasi Casanovas crea
la Biblioteca Balmes,
a l'int erior del Fo ment
de pie tat catalana.

Nei" Ja Fundació . Bernat Me tge». Grup Escolar Pe re Vila. lr.
Congrés de la Unió de
Rabassaires. Assassinat
cie
Salvador
Seguí.
Fundació de la Unió
SociaJi sta de Ca talunya .
Directori Militar de Primo de Rivera i dissolució de Ja C.N.T . J .
M. de Sagarra, Can·
çons de rem i de vela.
V. Gassol, Les tombes

192t

vmltats,

tanmateix.

E.x:its teat rals de J . M .
de Sagarra .

flameja nts.

1924

Ca rdó publica Ics versio ns de De la ¡ra i de
De la breve tat de la vi-

Fundació dc Ràdio Barcelona. Mor Lenin i puja Sta lin. Jocs Florals
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Any

Dades biogrd!iques

Context eclesial
Context civil i cultural
.~~----~~~~~~~

da, de Sèneca (F.B.M.) .

a Tolosa de Llenguadoc. 1. Carner, lA inú.-

as revocat a Carreras
el nomenament de xantre després de l'adveniment de la dictadura
de Primo de Rivera.
Anada a Roma amb el
canonge Llovera. Tres
mesos d 'exili. Clausura
de l'Acadèmia Catòlica
per part del govern.
Participació al Congrés
Litúrgic de Matines
(Bèlgica).
1925

1926

Cardó funda .[..a Paraula Cristiana». Versió
de Consolacions, de Sèneca per a la Bernat
Metge.
Carreras publica una
semb lança del cardenal
Merder. Segona edició
de l'Eucologi.

til ofrena.

Fundació de la JOC.
Neix . AnaJecta Sacra
Tarraeonensia». El P.
Miquel
d'Esplugues
funda . Criterion.. Ignasi Casanovas comença la publicació de
Obras completas de
Balmes (1925-1927) en 33
volums, al F .P.C.

1928

Versió de Cardó de De J osep Miralles, bisbe de Aixecament de Prats de

Cardó funda .El Bon
Pas tor». Article La justícia i la pau.
Carreras publica en català la Sinopsi evang~li
ca del P. Lagrange
(F.B.C.), en coHaboració
amb el canonge Llovera.
Cardó coHabora a la
Fundació Bíblica catalana : versió de Gènesi
i Exode. Ve rsió de Lletres a Luci!; l , de Sèneca. Article comentant
el llibre El colectivis-

la ortodoxia catdlica, de Mn. Angel

mo y

Ca rbonell.
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Coses vistes.

Desplaçament
la constància del savi, Barcelona. Félix Bil- MoUó.
bao, bisbe de Tortosa. de la direcció cata1ade Sèneca.
Comença la publicació
de la Bíblia de Montserrat, dirigida pel P.
Bonaventura Ubach.

1927

Supressió de la Mancomunitat de Catalunya.
Llei del descans dominieat a Espanya. D.
Sturzo crea el Secretariat dels partits demòcrata-cri.s tians. J. Pla,

nista de la Lliga al
grup de Macià i Companys. M. de Montoliu,
Breviari critico
Batista i Roca funda
. Minyons de Muntanya» . Fundació de la
F.A.I. A França es funda la
Concentració
d'Acció Antifeixista. J .
V. Foix, Gertrudis.
Apa reix el diari . El Matí ». Guerau de Liost,

Stl tires. M . Manent,
L'aire daurat .

Any

Dades biogràfiques

Context eclesial

COI/ text civil i cultural

1929

Cardó co Habora a l nou
diari «El Matí • . Versió
de Levític, Nombres,
Deutcrol/omi i Fels del s
Apòslo1s (F.B .C.) . Ver·
sio de U et res a Lllcili
11 (F.B.M.).
Cancr3s fa l 'informe al
n unci Tcdcschini: El

Tractat
del
Laterà.
Creació de l'Es tat dcl
Vaticà. Vis ita canòn ica
a l'Arquebisba t de Tarragona i Decre ts anticata lans de les Congregacions romanes inspirab pe l Direc tori mili·
tar .

Exposició Internacional
de Barcelona . Caiguda
del Directori Militar.
Govern Berenguer. Esfondrament de la Borsa de Nova York .

Manuel l rurita , bisbe
de Ba rce lo na . Fundació
de la secció d e Mi·
nyans de Muntanya de
Ja Lliga Espiritua l de
Ja Mare d e Déu de
Mo ntserrat. Ignas i Ca·
sanovas comença Ja pu·
blicació de la Bibliote·
ca dels Exercicis E s pi·
rituals (1930-1936).

Pacte de Sant Sebastià. Fundació del Bloc
Obre r i Camperol. J.
Serra Húnter, Filosofia
i cultura . C. Riba. E s·
rances (Ir. i 20. IJibre).

Cardó publica els arti· Encíclica Quadragessi.
cies Dos sermons, 1. Als m o amlO . Fundació de
rics i J'. Als pobres, la Fede ració de J oves
com a de núnc ia a l món Cris tians de Catalunya.
ca tò lic perquè no avan· Vida l i Barraquer visi·
ça cap a un cris tianis· ta el President Macià .
me social i El nucli de Afer Segura. Vidal i
veritat del socialisme. Barr'aqucr, president d e
Versió de Lletres a Lu· la Conferència d e mecili III ( F.B.M .) .
tropolitan s espanyols.
Carreras coHabora a Pastoral col'lectiva de
.EI Mati_. Article D éu l'episcopat espanyol, en
guardi la República (3 q uè l' Església acull la
.Cultura
Cris t iana_l o República, per b é que
Redacció del document de manera c rit ica .
lliurat per diverses en·
titat s al President del
Govern de Catalunya .
ns crida t a coHabo rar
amb el cardenal Vidal
i Ba rraquer per a les

Eleccions administrati·
ves d'abril i caiguda de
la Mo narquia . 11 Repú'
blica. Generalitat de
Catalunya .
Plebiscit
pro Estatut d'autonomia. Crisi del Ba nc d e
Catalunya. Miquel Llor,
Laura a la ciutat dels
Sants. L. Villal onga,
Mort de Dama.

problema d e la lenguQ.
El problema del clero,

ja a les acaballes de la
Dictadura .
1930

Cardó publica Ja vers ió
de Job, Prove rbis i
Eclesiastès
(F. B . C.).
Versió de Lletres a Lu·
cili III (F.B.M.). Arli·
cies Lo. gratI vergonya,
en defensa de la mili·
tància obrerista de l'ob rer n istià. i Ordre?,
den unciant la fa lsifica·
c ió Que . Ia dreta. ha
fet de la moral c ris ti a·
na .
Articles de Ma nyà sobre
la hi stòria de Gandesa,
a «El Ll amp •.

1931
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eclt!Sial
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COri text
____

civil i

c,~/tu ral

relac ions
Església-Estat. Pro postes d 'es mena a Ja Constit ució . CoIla boració en la redacció de la Pastoral Collectiva. DOLZC art icles a
. EI Matí »: Entom del
problema constitucional

religi6s. Participació a
Ics Set man es Litllrgiqucs de Mont-César.
1932

Cardó pub lica articles
de denúncia i refutació
de l'ús de la violència
com a sa lvaguarda de
la fe i El discurs que
no s'l lQ fel, en Què,
mentre les Cons tituents
espanyoles
discutien
l'Estatut de Cata lunya ,
ell h i defen sa -el dret
de Ca tal unya a )'autodeterminac ió». CoHa boracions al diari _La Veu
de Ca talun ya ». Vers ió
de Ics Car/es de SallI
Pau (F.B.C.) . CoHaboració amb la Federació
de Joves Crist ians de
Catalunya.
Carreras publica la tercera ed ic ió de )'Eu cologi. Cont inua la col·la·
boració amb e l cardenal
Vi dal i Barraquer: ci
p l"Ojecte de la llei de
Ics confess ions i congregacions
religioses.
Articles a - El Matí» sobre 3qucsta qües tió. AI't¡dc Vo tem l 'Estatllt.
~'l anyà comença, com a
consilinri, el Moviment
Fcjocisw. a Tortosa.

1933

Ca rdó publica la versió Assemhlea
sacerdo tal
dc Del s bel/efiais l , de metropolit ana a Ta rraSènec.a (F.B.M.). Article gona. ver Setmana $oTeor ia d e la calàs/rofe cial d 'A.C. a Madrid.
prèvia.
f II Assem blca d 'Acció
Carrcra~ col'laborn en Soci~r Popula r, a Vic .
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Di ssolució de la Companyia de Jesús. El P.
Casanovas publica, en
I res volums , Balmes.
La seva vida, el seu
temps , les seves obres.

Pro nunciament del general Sanjurjo. Les
Corts aproven l'Es tatu t
d'a ut ono mia de CatalunyrL J. M . de Sagarra, Vida privada, J. V.
Fo ix. KRTU_

Mor J. Bofill i Mates.
Univt.!rs it::u Autònoma
de
Barcelona.
Mor
Francesc Macià. Llu ís
Companys, president de
la Generalitat. A ,'Es-

Dades biogràfiques

Context ecl esial

Context civil i cultural

la redacció de la Pas·
loral coHcctiva sobre la
Uci de les confessions
i congregacions religioses i participa en la
primera mi ssa de cam·
pament, a Collsacabra.
La revista . Opinió .
Qualifica
. malèvola·
ment. la trobada del
cardenal Vidal amb aj.
t res bisbes de Catalunya en ocasió de ¡'es·
mentada missa , com .el
Concili de Coll sacabra.,
en el qua l s'han .repar·
tit . Ics .seus vacants;
així a Car reras se li
. dÓna . Barcelona, a
Cardó, Urgell , a Uove·
ra, Girona, i al P. Miquel d 'Es plugues, ll ei·
dll . Gest io ns per a una
distinció pont ifkia Que
no suposi cura d'àni·
mes.

El Dr. Jsid rc Comà , aJ'·
Quebisbc de Toledo.
Rescripte de la Sta. Seu
autori tzant als Minyons
de Mun ~a n ya Ics mi s·
ses de cam panya.

ta t espanyol ,
electoral de les
i bienni negre.
ocupa el podcr
man ya .

1934

Cardó publica Diàleg ;'J.
terioT, recull d 'articles
pub licats a .EI Ma tí •.
Article El murcialJism e,
a «La Veu de Catalunya ., sob rc l'acolliment
dels immigats.
Carreras celebra
ci
XXVè. an iversari de la
seva ordenació sacerdo10.1: ofrena del volum
Cl~lft1ra cristiana, aplec
d'articles a la revista
de l'Acadèmia Catòlica
de Sabude ll . Conversa
amb ci ca rden al Pacelli
dc pas cap 4.11 Congrés
Eucarís t ic de Bueno:>
Aires.

Fundació de la Un ió de
TrebaJlado rs Cris ti ans
de Catalunya . El 6 d 'octubre, algunes esglésies
cremades i algun capell à assassinat. Mor el
P. Miquel d'Esplugues.

Inquie tud social i poUtica. Lle i de contractes de conreu . Revo lució del 6 d'octubre. es
suspès l'E sta tut i c m ·
p resona t el Gove rn de
la Generalita t. Assassinat del Ca nceller d'ÀusIl'ia Do1lfus. J . V. Foix,
Revolució catalanista.
Pere Quart, Les decapitacions.

1935

Apareixen diferents aro
t icles de Cardó, a .EI
Bon Pastor.: LA solu·
ció prll.clica d'un plet

Any

triomf
dretes
Hitler
a Aie·

Fundació del P.O.U.M.
Guerra d 'Abisinia. Sal·
vador Es priu , Ariadlla
al laberiUl grotesc. Eu-
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Contut e.clesial
Dades biogrtlfiques
teòric, Eduquem el se,tfit de la devoci6, La
metú"Q de l'acci6 catòlica. Versió d '/ saies
(F. B.C.) . La nit trmtS-

COfJle.xt civil i cultural
geni D'Ors, Gualba, la
de m il veus.

parent, aplec dels pòrtics dc eLa Paraula

Cristiana».
Carrcras publica, a cEl
Mati », d ire rents articles
sobre la Llei dels
Scou ts. Conferències a
l'Acadèm ia Catòlica de
Sabadell sob re . Aspectes religiosos de la revisió cons tituc ional».
Manyà publica El pensament i la imatge.

1936

Cardó publica l'article
LA m oral de la derrota
(abril) . Després de la
r.:.volta. ex ili i anada a
It à lia, on fa de vicari
en un a parròquia ob rera de Torí. Dificultat s
amb cI feixisme de
Mussolini.
Carreras publica, a .EI
Matí», l'article L'orientador, sobre e l Dr. Torra s i Bages.
Manyà publica El talen t (vol. I), a mb data
del mes de juny, que
no P Ol ser distribuït.
es empresona l per la
FA I de Tor tosa, el 12
d 'agost. AI ca p de tres
dics és all iberat per EsLai Català i traslladat
a Barcelo na. I!s afusell a t cI seu amic Tomàs
Bell puig.

1937

de Carreras a
França (a la Ramejona,
prop de To losa), amb
Mn . Manue l Trens.
Manyà és empresonat
pel S.LM . el 20 de març
alliberat el 17 de
mai g.
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Exili

. EI Mat i» no publica
l'article de Don Sturzo
Que aconsellava els crisI i:ms de Catalunya de
votar e l Front d'Esquerra. Església de la
persecuciÓ i la clandestinitat. Salvació i exili
del cardena l Vidal i
Ba rraquer. Assassinat
dels bisbes Irurita, de
Barcelona, Huix, de
Lleida i Bo rr-às , auxiliar de Ta rragona, i del
P. Ig nasi Casanovas. El
P. Torren t act u¡t com a
Vicari Genera l de Ba rce lona i man té el conlact e amb la Sta. Seu.
Des de Tarragona, el
Dr. S. Rial es manté
en contacte amb Vidal
i Barraquer.

Victòria electoral del
Fron t Popular i resta·
blimen t de l'Estatut (16
de febrer). Alçament
militar (19 de j uliol),
guerra civil espanyola
i persecució religiosa .
Llei de coHcctivitzacions de la Generalitat.
Fundació del P.8.U.C.
Es tatut i govern d'EuzkadL J . V. Foix, Sol i
de dol. Pere Quart, Oda
a Barcelolla.

Encícl iq ues M it bren- Fets de maig i assaslleuder Sorge, contra el sinat d'Andreu Nin. Els

naciona l-social isme,
i
Di v i '1 i Redemptoris,
contra el comunisme.
Pastoral coHectiva dels
bisbes espan yols a favor del cMovimiento

tre tze punts de Negrin rei nstaurant la Uibertat de culte. Unifi·
cació FET y de las
JONS. Josep Sebastià
Po ns, Cant ilena. Carles

Ally

Dades biogràfiques

Contexl eclesial

COlllext civil i cultural

naciona l.. , que no s igna Riba, Tres suites i Per
el cardena l Vidal i Bar· comprend r e. Joan Viraquer.
nyoli, Prim er desenllaç.
Pi casso
pinta
Gernika.

1938

Cardó passa a residir
a Suïssa (Lausana, Friburg).
Carreras publica La.

1939

Reto rn de Carreras a
Ba¡·celona.
Ma nyà és no menat rec·
Ior de l Roser de Farrcrics (fins a l 1944).

1940

Manyà come nça la docència de religió a l'Inslitut de Batxillerat de
Tortosa . activitat Que
exercirà fin s a l 1960.

1941

Cardó manl e relació
amb e l cardenal Vidal
i Barraquer.
Ca rrcras presenta una
pro- memòria a l nunci
Cicognani a favor del reto rn del cardenal Vidal i Barraquer. 10forme a l'ambaixador Hayes dels EEUU sobre
la situació espanyola,
amb la condemna del

Ges tions infructuoses
per a restablir el culte
públic a Catalunya,
amb mo lta activitat del
gra ndeza cristiafla de ca rdenal Vidal i BarraEspafw, llibre traduït quer.
al rrancès. a l'italià i
a l'anglès.

Bartomeu RosselJó-Pòrcel. Imitació del foc.
AgustI Bartra, Cant corporal . Mo r RossellóPòrcel al Sanatori del
Brull.

Pius XU , pa pa. Exaltació religiosa i misses de
ca mpanya. Mi guel de
los San tos Díaz de Gómara,
admini strador
apostòlic de Barcelona.
Vidal i Barraquer no
POl to rnar a Tarragona .
~s dissolta la Federació de Joves Cristians
de Catalunya. . Bases
para la reorganización
de la Acción Católica
Española ...

Entrada dels .nacionaIs .. a Tarragona i a
Ba rcelona (gener), i a
Girona (febrer). Final
de la guerra civil
(abril) . Desfeta de Cata lun ya . Comença la II
guerra mundial. Màrius
Torres , lA ciutat llunyana (que no serà publicat fins el 1947).

Frente de Juventudcs .
C.N.S . Afusellament de
Lluís Companys. Eix
Al emanya - It àlia - Ja·
pó. ~poca de clandestinitat de la cultura Catalana. l..cctures de poesia domiciHàries.
El P. Loew comença a
trebalJar a MarsclJa.
Fundació d' d!conomie
et Humanisme .. a Lió.
Aureli M. Escarré, abat
coadjutor de Montserrat.

A I e m any a

contra

,'URSS, EEUU contra
J apó i Alemanya. A
Mèxic, fundació del
. Full català ... J . Carner
Nabl (editat a Buenos
Aires).
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Context eclesial

CmlleXI civil i culwral

nou règim , que judica
totalitari. Suport als
Min yons d e Muntanya
de Mn . Batlle.

1942

Man yà publica Medi/a- Zacarias de Vizcarra ,
ciones marianas en las Curso de Acció" Catóerga.stulas del S.I .M .
/ica. Obertura del Seminari de la . Mi ss ion
de France ». Gregorio
Modrego, bisbe de Barcelona.

1943

Cardó assisteix a l'entfi!rramen t del cardenal
Vida l i Barraq uer a la
ca rtoixa de la Valsainte.

1944

Carreras t reballa clan- Manuel Arce Orcho todest inament en la rear- rena, arquebisbe de
gan ització de la Uiga Tarragona.
Espiritual i de l'Acad èmia Ca tòlica. Participació en ci Cong rés Catequís tic de Barcelona :

Li ci dc Cooperatives :
les coope ratives subordin ades a la C.N.5 . CarIes Riba , Elegies de
Bicrvi[[e (publicades a
Bu enos Aires) .

Mor a l'exili el cardenal Vidal i Barraquer.
God in·D.m icl , La Frau·
ce, pa)'s de mission?
Man uel Moll, bi s be de
Tor tosa.
Desembarcament aliat
a Normandi a. J osep Palau-Fabre llança la revista • Poesia_, semic1:mdcstina, amb tiratge de 100 exemplars .

La hinlllo!ogfa eucarfs-

tica del Angélico y el
ge,.,io romQ1/O de la li-

turgia.

1945

Ca r rc ras intervé en l'org.lO ització de la Casa
de Mo ntserrat , sota
I \:mpa r d e l'aba t Esca rré. Conseller del
grup Tor ras i Bages

l bomba atòm ica. f inal
de la 11 guer ra mundia l. Els m aquís-anarQuis tes. ONU . Joan Sa·
les fu nda, a Mèxic, els
. Quadern s de l'exili_.
Centenari de Verdaguer
i concu l'S lit erari de
Fo lgueroles .

(CC.MM .).

1946
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Card ó publica, després
de vèncer mo lts obs tacl es i moltes pressions,
His toire s pirituelle des
E spagnes.
Carreras partic ipa en
la p ¡'eparació de les
fes tes de l'Entronització de la Mare de Déu
de Mon tserrat.

Fundació de l'. HOAC>> .
Apa rició de la revista
. Tú! ». Primers equips
dc JOC de Ja postguerr a , a Catalunya. Mort
de l'abat Marcet. fund aci ó de la ConrTaria
de la Ma re de Déu de
Mont serrat , de VirtèHa .

guerra indcrx inesa.
Primers llibres en català de la pos tguC¡Ta .
Salvador Espriu, Ce·
mellliri de Sinera . Clement ina Arderiu , Sem p r e j ara . • Ariel, revista de les art s» (19461951).

Ally

Dades biogràfiques

Context eclesial

Context civil

cullural

Manyà publica T/leo/o-

g"mena (voL I).
1947

Manyà publica T heolo- Festes de l'e ntronització de la Mare de Déu
de Montserrat : per primera vegada es parl a
públicament de reconc iliació.

Referèndum i Llei d e
Successió. Màrius Torres, Poesies (editades a
Mèxic). Mor Francesc

Cardó publica l'esplèndida vcrsiu de Salms
(F.B.C.).
Carreras publ.ica la IV
edició de l'Eucologi. I
Cartell de premis del
grup Torras i Bages, en
homenatge al Dr. Carre ras.
Manyà publica El talell/ (vo l. 11).

I nic i de «Conversacio.
nes l nlc rn acionales Ca·
tólicas » de SL Sebastià .

Bloqueig de Berlfn. Estat d'Israel. Declara·
tió dels Drets de l'H~
me. Comença el procés de descolonització.
Salvador Espriu, Pri·

CarrClïlS participa en el
Congrés cI'Acció Cat~
lica, amb conferències
sob re «la participació
dels seg lar~ a la Sagrada Litúrgia ». Conferències a la Casa de Mon tse rrat sobre . Ia res tauració d e la Vigíli a PasquaI-.
Manyà participa a . Las
convcrsaciones católjcas inl ernacionales d e
San Sebastian_. Publicació de L'agonia de Je-

A Randa , primer «Cursill o de Crisl iandad •.
Benjamfn de Arriba y
Castro, arquebisbe de
Tarragona .

glm,e,Uj (vol. n) .

1948

Cambó.

mera història d'Esther.
Carles Riba, segona
versió de L'Odissea.
Marià Manent , Montsetly. J oan Vinyoli, De
vida i somni. Jordi Sarsancdas , A I renc de

sorra.
1949

S l~S.

OTAN. _Primera antologia poètica universitària •. J . V. Foix, Les
irreals omegues. Jordi
Cots, Fidelita t. Albert
Manen t, Hoste del vent .
S'in icien els concursos
de poesia de Cantoni-

gros.

Meditacions cris-

tològiques.

1950

Can'cras treballa en l'c·
dició del Missal quoli·
dià . Juntament amb
Cardó , participa a la
pe regrin ació de Montserra l a Roma , amb
motiu de l'Any Sanl.

A França, fundació de
l'ACO . Encfclica Huma·
lli generis i crisi dc _la
Nouvelle Théologie». El
Sant Ofici pro hibeix la
co Haboració amb els comuni stes. Any S ant.

Guerra de Corea, fins
al 1953. Josep Sebastià
Po ns. Cm/versa. «11 An·
tologia poètica universitària». Surt la revista
«Ressò. (fin s al 1952) .
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1951

Ca rdó pu blica El càn- Supress ió definitiva del
t ic HOU, llibre de poe- setmanari . Tú l •.• Estumes .
diants de Vic, 1951:-. anCa rrcras inte rvé a favor tologia poètica a mb lledel s universitaris que t ra-pròleg de Carles
publica ven les revistes Riba .
clandes tines en ca tal à
_8aloo», . Fòrum» i dclini ...
Manyà publica Theologwnwa (vol. In) . Homilia a la ca tedral de
Barcelona, en la celebració de Sl. Ramon de
Penyafort .

1952

Context eclesial

Cotttext civil i cL/Itural

~~----~~~~~~~

Carreras actua de presi dcnt de la secció de
Pastoral Litúrgica del
Congrés Eucarístic InI.emadonal de Barcelona. Treball: La eucaristia y la pal. social. Re-

Congrés Eucarístic Intemac ioDal de Barcelona. Les Saïms vant en
euler.

A Ba rcelona , vaga dels
t ramvies. Bomba H.
J oan Triadú , Antologia

de la poesia catalana
(1900-1959). Comencen
e ls p remis catalans a la
llib re ria Catalònia .

Ca rl es Riba, Salvatge
Salvador Espriu.
Les IJores i Mr. Deatll.
Josep Pala u·Fabre, Poe,

cor.

m es

de

l'alquimista.

. IlI Antologia poètica
un ive rsitària» .

dacció del volum sobre
ci tríduum pasqual.
Manyà és declarat fill

adopt iu de Tortosa .

1953

escriu Medila- Concordat entre la Sta. Primers pactes amb els
cid catalana, Que es di- Seu i el govern espa- USA . Concordat entre

Cardó

[on multicopiada. Pri· nyo!.
mer viatge a Barcelona
i celebració a la parròq uia obrera de Stes. Ju·

liana i Semproniana, a
la Vern eda .
Carrcras fa el proemi a
Ja

sego na

edició

la Sta. Seu i l'Es tat

espanyol. I ngrés a la
UNESCO. MorI de SIalin. Guerra d'allibera·
ció d 'Argèlia, fins a
1962. Blai Bonet , Can t
es piritual. J . V. Fo ix ,

On he deixat les claus?
Joan B rossa , Em va fer

del

Tratada de sociologia
cristiana, de Josep M.

Joan Brossa.

L1o vera .
Manyà és nomenat ardiaca de la Seu d e Tor·
tosa. Fill predilecte de
Gandesa.

1954
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Retorn de Cardó a Barcelo na. Publicació de
L'Evangeli d'avui, re·
cull d 'homilies.
Ma nyà publica T1Je%·

Esclaten les dificultats
del Vaticà amb els ca·
pellans obrers francesos.

Bien·Dien·Phu. Argèlia.
Submarí atòmic. Salvador Esp riu, El camil1ant i el mur. J . M. de
Sagar ra, Memòries. Jor·

Any

Dades biogràfiques

Context eclesial

gum elw (vo l. IV) i Per
la pietat mariana.

1955

Cont ex t civil i

c ultt~ral

di Sarsanedas, Mites.
Jaume Vicens Vives,
Notícia de Catahmya.

Cardó publica Emma- Mor Mn . Ant oni Batlle. Pac te de Varsòvia . In·
Iwel, ¡¡ ¡bl'c sob re J es u·
grés a l'ONU . Salvador
Espriu, Fillal de labec ri st .
Mor Carreras a Barcerint, Josep Ferrater Molona , ci 7 de març. Ell
ra, I..es form es de la
mateix, uns dies abans,
vida cata lana. Joan
havia fct ,'homilia del
Sales , Incerta glòria.
seu Viàtic.
J . V. Foix, Del diari
. Manyà publica La vida
1918. Joan Vinyoli , El
que passa.
callat.

1956

Ca rdó publica la versió La JOC espanyola és
de Qilestions naturals l, reconeguda per Ja JOC
de Sèneca (F.B.M.). . int ernacio nal. D.D.E . a
'Barcelona i Vic.

Sublevació d'Hongria i
Po lònia. Cris i de Suez.
Ascens ió
de
Nikita
KnJscov. XX Congrés
del Partit comunista de
la Unió Soviètica i rcvis ió de l'es talinisme.

1957

Cardó publica la versió Fundació de l' Edi torial
de Qüestions Ilat urals Nova Terra.
11 (F.S.M.l.
Manyà publica Th eologumena (vol. v) i Enllà
de la m ort.

Llançament del primer
sputnik . Tractat de
Roma: CEE. II guerra
indo-xinesa. Corona li·
te rària oferta a la Mare de Déu de Montserrat. C. Riba , Esbós de
tres ora toris j Més els
poemes.

1958

El dia 12 de març, Cardó participa, amb cJs
compa nys de pro moció,
; a l'homenatge amb mat iu de Ics noces d 'or
, sacerdotals, al Seminari
de Barcelona, amb l'as: sis tència de l'arq uebisbe de la diòcesi. El 24
de març , víct ima d'una
artcriosclerosi,
lliura
I:ànima a Déu .

Joan XIII , pa pa. Neix
«Qüestions de Vida
Cris tiana..
Fundació
d'Edito rial Estela.

Cris i del Líba n. ExpIorel' 1. Vicent Andrés Estellés, Donzell amarg.
J osep Pla, H omenot s.
Gazicl, Tot s e/s ca mj~l s
duen a Roma.

1959

Edició de La moral de
la derrota i altres 05saigs, recull d'a rticles
de Cardó a . L'l Paraula Cris tiana_, i de la

Fundació del .Centre
d'Estudis Francesc Eiximenis. a l'interior de
la Lliga Espiritual.

Campanya contra el di ·
rector de «La Vanguardia . , Luis de Galinsoga,
el qual ha de ser subs-
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Contexl eclesial

vers ió de QüesliollS Pla·

tituït. Fidel Castro. C0mença la segona època
de . Serra d'Or». Pere
Quart. Va cances paga·
des. Gaziel. Castella lm dÏl,s. Mor Carles Riba .

I III'als III (F.B.M.).

1960

1961

1962

1963

Coule.tl civil j cultural

Manyà publica La teo-

Fc.s del Palau de la

logia de U",amutlO .

Música (maig): Nombroses de tencions i tor·
turcs (p. ex. de Jordi
Pujo l) . Independència
del Congo i de les colònies franceses. J. V.
Foix, Onze Nadals i Ull
Cap d 'a'JY.

Manyà és nomenat professor de Teologia al
Seminari de Sogorb·
Castelló, pel Or. Pont ¡
Gol.

Encíclica Mater et m a· Primer home a l'espai.
gistra. Gabriel M. Bra· Mur de Berlfn. Inter-

só , abat coadjutor de
Mont serrat. Apareix el
Nou Testamen' popu·
lar de Montserrat.

venció nord-americana
a l Vietnam . Marià Ma.nent , Úl ciutat del
temps. Baltasar Porcel.
Solnegre. Mor Josep
M. de Sagarra.

Manyà publica San' Vi· Concili Vaticà 11 (196,2..
cent Ferrer a Casp i a 65) . Constitució sobre la
PerpillYò , Notes d'his· Sagrada Litúrgia.
luria de Galldesa i Apologètica cris tiana .

Crisi de Cuba. Salvador Espriu , La pell de
bfllll . Carles Riba. t r:l '
ducció de Poemes de
KlJvafi.ç. Mercè Rodo·
reda , 1..lI Plaça del dia·
mani . J oan Fuster, Nos·
all res. els valencians.
Na rds Oll er. Mem òries
lifcr(} r;es.

EncicJica Pacem in ter·
ris. Pau VI, papa. Declaracions de l'abat Es·
carré a . Lc Monde •.

Assassinat de Kennedy.
La nova cançó. J . M.
Cas tell et i J . Molas,
Poesia catalana del s.
XX. Salvador Espriu,
Llibre de Sinera.

J . M . de Sagarra, lA
ruta blava (pòstum) .

1964

1965
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Manyà publica ús me· Constitució
pastoral
ves confessiorls .
. Gaudium et spes., sobre l'Església en el món
d 'avui. Acabament del
concili Vaticà Il. Car·

Any

Dades biogràfiqlle.'i

Con texl eclesial

Conlext civil

cultu ,.al

dijn , c reat cardenal.
L'abat Escarré surt de
Montserrat .

1966

Manyà publica l>er untI MarceJo Gonz3Jcz, bisNOVa teologia.
be coadjutor de Barcelona . Manifestació de
capellans amb motiu de
Ics tort ures. Campanya
• Volem bisbes eatalans _. Cri si de l'A .C.
Cassià M. Just, abat
coadjutor de Montserrat.

1967

SatèHit a la lluna . Referèndum i Llei orgànica de l' Estat. .Caputxinada •. Constitució del
Sindicat
democràtic
d'estudiants de Barcelona al convent dels Caputxins de Sarrià. 10sep Pla, El quadern
gris.

Marcejo Gonzalez, ar- Guerra dcls si s dies.
quebisbe
titular de Servei de Colò nies de
Ba rcelona. Encícl ica PlJ. Vacances de les diòceJ)lllorwn progressio.
sis catalanes. Marià Manent , Com Im núvol
lleuger. Maria Aur~lia
Capmany, U~I lloc entre
els morts.

1%3

Manyà predica a Cambrils en la missa del
centenari d el naixement
del cardenal Vidal i
Barraq uer.

Mor l'abat
Escarré .
Creació de la Facultat
de Teolog ia de Barcelona i del Centre d'Estudis Pastorals . Homenat ge de l'Església de
Cata lunya a Vidal i Bar·
raque r e n el centenari
de l seu naixement i el
vint-i-cinquè aniversari
de la seva mort .

Revolució del .maig
fra ncès • . Primavera d e
Praga i invasió de Txccoslovb.quia per l'exh cit sovièt ic. Assassinat
de Martin Luther King .
Me rca t comú . Gabriel
Fe rratcr , Les dmle5 i
els dies. Agustí Barlra .
Ecce homo. X. Rubert
de Ventós , T eoria de.
la semibilitat. Terenci
M oh , lA torre dels vicis capitals.

1969

1970

Mi sses-reunió , a Barcelona , amb mo tiu del
j> rocés de Burgos. Neix
. Quade m s de Pastoral •. Rica rd M. Carles,
bisbe de TOI·tosa . Mor
Higini An glès. Apareix
la Bíblia de Montse rra l , en un sol vo lum.

Procés de Burgos. Execuc ió de c inc militant s
polftics. Ho me a la lluna. 1. V. Foix, Els
ll o m s
trans parents.
Joan Olive r , Troç de
paper. A. Rovira i Virgili , Siluetes de catalans.

Manyà fa u na conferèn- Josep Pont i Gol, arque- Llei genera) d'Educació.
cia a la Facultat de bi sbe de Tarragona ; J . V. FoL,. Darrer co-
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Any

Dades biogrMiques

Context eclesial

Context civil i cultural

Teologia de Barcelona , Joan Martf Alanis, bis- U1lmical. J oan Brossa,
secció de SI. Pacià, s0- be d'Urgell .
Poesia rasa. Pere Gimbre .Problemes can[errel', Els miralls. Joan
dents de la Teologia acTeixido r, El retaule del
tual..
Professór de
·flautista. A. Cinci-Pelliqüestions
teològiques
cer , L'art català contempara,ti. Mor Josep
actuals al Seminari de
Tortosa.
Carner.

1911

Narcís Jubany, arquebisbe de Barcelona.
Assemblea conjunta de
bisbes i capellans a tot
l'Estat espanyol.

1912

Mor el Dr. Gre¡:orio
Modrego.
Assassinat d'A1lende.

1913
1914

Manyà publica Notes de
Teologia eucarística i
La Fontcalda. NOies
folklòriques ,
teològiques ; líriques. I?s nomena t membre corresponen t de J'IEC (Institut d 'Estudis Catalans).

Portugal : revolució dels
clavells.

1915

Els bisbes de la Tarraconense ran una visita COHectiV3 a Manyà .
Publicació de Novena
en hmlor de la Mare d e
Déu de Fontcalda.

Mor el general Franco.
Monarquia de Joan CarIes. I nici del procés d emocrà tic. Legalització
dels partits polítics i
les centrals sindicals.
Fi de la guerra del
Vie tnam .

1916

Manyà mor a Tortosa, Neix la . Revista Catael 22 de desembre, als lana de Teologia •. Mor
noranta-dos anys, i és Manuel Trens .
soterrat a l'e rmita de
Fontca lda.

Referèndum Que aprova la Cons titució espanyola. Mor Mao Zodong . Marxa de la Uibertat . Aparició del dia·
ri _Avui •.

1m

Ac te solemne del Patronat a l'any de la
mort de Manyà.
catalana
de
Edició
llistoire spirituelle des
Espagne.s, amb ci titol
original Les dues tradi·

Prime res eleccions legislatives a l'Estat espanyol. Gran manifestació de 1'11 de setembre a Barcelona. Retorn del president Tarradellas i constituci6
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Dades biogró!iques

cions; s'hi incorpora la
Meditació catalana.

Context eclesial

Context civil i cultural
de la Genera litat provisional.

1978

Pel maig, trasllat de les Constitució democràtidespulles de Vidal i ca ,
Barraquer a la seu de
Tarragona.

1979

Referèndum d'aprovació de l'Estatut de Catalunya. Invasió d'Afganistan ,

191!O

Primeres eleccions al
Parlament de Catalunya. Jordi Pujol, president de la Generalitat. Guerra Iran-Iraq.
Sindicats lliures a Polònia.
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Neix a Vall s, capital de l'All Camp, i fa esl lldis al Semillari
de Tarragol/a (1900) i a la Ulliversilat Gregoriana de Roma 1903),
all és ordena I de p revere ( 1908). Professor al Seminari de Tarragona ( 1910), co m ença a co Haborar en diaris i revistes i es manifesta aviat com a catalanis ta convençut , es tilista elegant , apologe ta inteHigent j promotor dels moviments d'avan tguarda cris(¡mta. El 1918 es trasllada a Barcelo1la, d'on és CmlO/'lge, i es co nverTeix en Ufl d els mentors dels crist ian s de Ca talunya, sobretol
a través de les du es revistes que crea, d~a Paraula CristiGl1a»
( 1925) i .El BOll Pasto r» (1927 ), i de les seves coHaboracion s a la
p rem sa, en particular a «La Veu d e Catalunya» ( 1920 ) i «El Matí »
(1929). Es també coHaborador ben aCl iu de la Fundació Bernal
Metge (1923) i la Fundació Bíblica Ca lalana (1928). Exilial el
1936, fa de vicari en una parròquia ob rera de Torí, fin s que el
1938 s'ha de refugiar a Su'issa, on e11lra en contacte amb el cardenal Vidal i Barraquer (1941 ) i publica el1 francès . His/oire spiri/ uelle des Es pagnes. (1946 ). El 1955 re/oma a Barcelona, on
prepara la (re)edició de les seves obres i mor el 1958.
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CARLES CARDÓ I SANJUAN

711

EL GRAN SERVEI DE CARLES CARDÓ
JOAN CARRERA I PLANAS

Poder evocar, d'un plegat, la memòria de tres preveres catalans
del nostre segle de l'altura i de la significació de Carreras, Cardó i
Manyà resulta reconfortant. Són noms que donen fe del treball esforçat i reeixit d'unes generacions que ens han fet un sCl\!ci en el
qual no pensem gaire ni, potser, hi pensaven expressament ells:
el servei de dotar-nos d'un passat, d'un punt de partida , d 'un principi de tradició.
Aquesta fe ina, la van iniciar ja les grans fi gures del segle passat.
Impressiona, per exemple, pensar en el context cultural desolat en
què Verdaguer inicià la seva obra de recreado r de la llengua. i
dkcionaris, ni estudis històrics o literaris. ni versions catalanes de
les grans obres universals, ni edicions assequibles de les autòc·
tones, ni ortografia ... O en l'esforç de Torras i Bages per refer un
paisatge espiritual coherent, on aparegués aquella subtil comunió
de fons que feia de Ramon de Penyafort , de Ramon Llull, de Vicent Ferrer, de Francesc Eiximenis, d'Ausiàs March i de Joan Lluís
Vives, els exponents d'una mateixa cultura, «les sumi/als del pensam ent català , els cims majors de fa gran serralada », per dir-ho
amb les seves mateixes paraules.
En arribar el segle xx, amb els seus grans processos de transformació, el camí ja era obert, per al país i per a l'Església , però
restava molta feina a fer encara. La pendent , i la que anava creant
l'evolució d'una societat que no solament no s'aturava a esperar
la recuperació del temps perdut, sinó que accelerava el seu ritme
d'una manera · abans l1'ai no vista. Les generacions cristianes del
nou-cents tenien davant seu W1a feinada immensa: iniciar un projecte d'Església catalana, mancomunada i contemporània a la seva
societat. Això volia dir: sense abandonar el compromís patriòtic
en la reconstrucció del país, discernir amb més precisió la miss ió
de l'Església i aprendre a treballar en un context plural ; promoure
la reconstrucció del propi cos eclesial, dividit, abandonat a un pietisme distant de les fonts bíbliques i litúrgiques, amb una jerarquia poc lúcida, moralista i absorbida pels centres de poder;
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obrir-se a les realitats derivades de la indus trialització i la revolució social, cap a les quals no l'acostava el clima cultural de la
Renaixença amb el qual s'havia identificat més . Un dels hemes
que més destacà, pe r dedicació, encert i efi càcia, en la cursa cap
a aquestes metes, va ser Carles Cardó, al qual em refereixo en
aquest article, sense oblidar, però, la inserció del seu t reball en el
de tota la seva generació .
Carles Cardó ha fet tres apo rtacions substancials a la nostra
Església, que han restat, indubtablement, en la nostra consciència
coHectiva i que són a la rel d'evolucions més recents.
Una tasca i un tarannà fundacionals

De fet, l'estil fundacional és una ca racte rística de tot el treball
cultural i polftic de la Catalunya sorgida de la Renaixença. Fundar,
crear, instituir, recuperar ... ha es tat la preocupació constant -represa després de cada nou cOl) tratemps- dels catalans conscients
de la nostra època. En el terreny religiós -sense oblidar les figures precursores de Claret i BaImes- els primers esforços renaixentistes els duu a terme la generació de TOITas i Bages, .Mo rp,ades,
'cn!::tgucr i Collell. Però, 2. mesura que ava'1.Ç3 el nou segle, s'inicia
un canvi profund . Maragall, el 1908, s'avança al cris tianisme del
futur en el seu m emorable article «L'Església cremada».
Com ha observat Josep Benet, quan, cI 1916, moria Torras i B~
p:es, (, la primera guerrn cloïa, de fet , e l segle XIX, a la vetlla , gai rebé,
de la revolució d'octubre que anava a obrir una nova època en la
història, amb el triomf i la consolidació del comunisme en una
sisena part del món». Aleshores, justamen t inicia el seu mestratge
Carles Cardó. La seva preocupació no serà fer de l'Església, en
certa manera, el centre del país, reivindicant e l cristianisme com
a base de l'autèntica tradició catalana, sinó més aviat assegurar
una aportació eclesial, desinteressada i de la màxima qualitat possible, a la nOva societat pluralista. Això demanarà la creació, a
l'interior de l'Església , d'instruments de reflexió i d'acció.
Cardó s'une ix decididament al moviment litúrgic que es proposa d'envigorir una pràctica religiosa «declamatòria i lacrimògina», en expressió de mossèn Trens. «La litúrgia serà per a ell»,
diu el mateix Trens, .el gran derivatiu del seu inconform isme religiós • . El primer congrés litúrgic de Montserrat, en el qual participa activament Cardó, funda , en realitat , un nou estil en el ca·
tolicisme català, que el farà, temps a venir, especialment receptiu a les reformes del Vaticà Il.
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Una altra gran activitat de Cardó, també de caire fundacional,
té lloc en el camp del moviment bíblic. En ple segle xx, el catòlk
català no disposava encara d'u na Bíblia en la seva llengua re·
naixent.. . El neguit per emplenar aquest buit flagrant pradui nota·
bles polèmiques. Finalment, la Fundació Bíblica Catalana acon·
seguí una edició que ja era gairebé completa en esclatar la guerra
de 1936. Cardó hi aportà la versió de dotze llibres. No es tracta,
encara, del treball acurat i crític, a partir de les llengües originals,
que iniciarà, més lentament, el pare Ubach, amb la Bíblia montser·
ratina. Però són versions serioses, en una ll engua àgi l i rica, que
oferien amb dignitat un servei inajornable.
Dues revistes importants completen la imatge fund acional de
Cardó: .La Paraula Cristiana. i .El Bon Pastor •. Dues eines per
al treball normal de l'Església catalana. En el pòrtic del primer nú'
mero de . La Paraula Cristiana. - 1929- declara: .Ss amb una
forta emoció i amb un sentit pregoll de la responsabilitat que
comencem a te r sentir la nostra paraula, aspirant a ésser paraula
cristiana, enmig del cor, cada jorn més divers i arremorat, de la
cultura catalana». Hi parla de tolerància i de sinceritat: «Tole remnos tal COm som i obrant cadascú d'acord amb el seu es perit », palesant així la seva voluntat d'entrar en el joc del plurali sme, sense
reticències, i, al mateix temps, la seva confiança en la força i la
capacitat de penetració de la paraula cristiana. Quan, el 1927, crea
«El Bon Pastor», es proposa una finalitat c1arament pa storal:
«Hent buscat un punt central, sòlid i ben situat, per orientar tot
el que és profitós a la vida clerical, i ells 110 semblat trobar-lo ell
el ministeri sacerdotal. Fem una revista ministerial; ulla revista
que busqui tot el que pot ajudar eficaçment les tasques del sacer·
dot apostòlic •.
Una crida a la responsabilitat social
Una feblesa reconeguda del nostre catolicisme és la seva manca
de dimensió social. Cardó s'ado nà d'aquest tràgic mancament i
s'esforçà per fer·ne sentir la responsabilitat a tothom . Encara jove,
saludà joiosament l'aparició del ja esmentat gran art icle de Ma·
ragall: . 1 que ens en fa de falta avui aquell cristial1isme dolorós ...
que no volia que es tornessin a tancar amb la pompa i amb el
ferro els temples, no dest ruïts sinó oberts pel foc i reconsagrats
per la sang vessada • . La preocupació pels problemes socials de
l'època apareix en els seus escrits contínuament. Davant el consu·
misme neixent: . Produir el m és possible al més baix preu possible
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o excitar el consumidor a comprar per /II itjà d'una propagal!da
atabaladora •. Dava nt el problema d e l'a tur: . Els actuals trasbalsos bancaris i els tancame nts d e fàbriques va n p recipitant en la

misèria milers de families innocents ... l'especl re horrible de la fam
elt/ ra en les seves llars» . Davant la immi gració : «Des truït el mite
d e la nacionalitat com un fel d'ordre racial fundat en la unitat
de la sang, i estab lerta la nacio nalitat co m un feno m en cu ltural

que pot afaiçonar perfectament els individus de les races m és distintes, el que cal és reforçar la nostra potència assimiladora • .
Cardó denuncià tot l'egoisme, tota la injustfcia la tents en les
desgràcies socials de l'època . Amb més força, i a mb més dolor,
denuncià la complicitat dels cristians en aquella situació, la manca
d'un catolicisme social i el drama de l'obrer ca tòlic «tortura t pel
tràgic esqu inç de veure la seva fe religiosa i els seus interessos
més primordials anant pràcticament en direccions co ntràries».
Però no confià gens e n les respostes sorgides de la revolució
- ni tan solament de la francesa- o en les que preconitzava allò
que ell anomenava indistintament l'anarquia, el socialisme o la
secta. I no pas per oposició als seus con tinguts socials . Sempre en
reconegué «el nucli d e veritat»: «Nosaltres gosa ríem dir q ue al
fons del socialisme i del c ris tianism e socia l bat ega una mateixa
doctrina: que la riquesa no té una de stinació individual si"ó social •.
Però aquesta obertura ni procedia en ell -igual que en el cas
d'Àngel Carbonell- de l'adopció d 'id eologies revolucionàries. ni el
duja a fer·los costat en les seves reivindicacions . Hauria VOlJ!Ul
que aquestes sorgissin d'una interpretació social, oberta, hum:mis·
ta del cristianisme. La que ell considerava l'autèn tica interpreta·
ció. Aleshores els crist ians haurien estat els primers defensors
d'una justícia social que, ancorada en la trad ició, hauria restat
lliure de connotacions estatistes, uniformadores i, ni cal dir·ho,
antireligioses. Però no era així. I Cardó esdeveni a profeta soli·
tari d'una causa impossible ...
Una actitud , la seva, diversa i distant de la que prendrien, ja
en els nostres dies, molts cristians que farien seves les reivindica·
cions que considerarien justes, vinguessin d'on vinguessin , i s'hi
comprometrien. Més distant, d'aque lls cri stians que no solament
assumirien qualsevol reivindicació justa sinó que, a més, ¡ncarpo·
rarien continguts de la fi losofia i de l'anàlisi marxistes .
Aquesta distància -compatible amb una profunda proximitat
pel que fa a la generositat, a la sensibilitat dava nt el pobre, a l'esperit evangèlic- al lunya alguns aspectes de l'obra de Cardó de
la sensibilitat actual. Gosaria dir, però, que una mica menys avui
que fa vint anys. Aquella seva crítica reiterada de «el d octrina·
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risme que t raspassa les pensades dels llibres de sistema a l'articulat de les lleis sense prèvia compulsació amb la realilal social,
la inspiraci6 estatista que cuida estrènyer cada dia m és el cercle
de ferro de la coacció del poder civil, abassegador, amb fLUm
de creador, de tota la vida humana, l'uni fo rme que luda l'es pontaneïtat de la vida de les diverses con trades espanyoles, i per fi
el menyspreu dels esforços previs que s'han fel en aquest m aleix
sentit (de progrés social), 'TOmés que siguil1 inform ats d'Ulla il15pi ració crist iana», com a elements negat ius de la tradició socialista,
ara se'ns fa més entenedora . Molts que avui invoquen la societat
enfront de l'Estat s'hi reconeixerien. I , tal vegada, comenct.: rn a
aprendre que -fracassos generacionals a pa rt- allò d'esdeven ir
profetes solitaris d'una causa impossible ens a rriba , un dia o u n
altre, a tots els predicadors de l' Evangeli .

Servei al país, en llibertat
Hi ha dues possibil itats per a l'Església que la his tò r ia ha tingut bona cura de fer-nos aprendre: l'acció des del poder, o b
proscrip ció, unida, no rarament, a la cons piració. Una bona part
dels catòlics d'Espanya, durant la segona República, se sentiren
en aquesta segona condició i empren gueren una cam panya de mobilització per recupe rar la primera. Des de la banda contrilria.
e l sectarisme antireligiós abonava la mateixa menta li tat.
Carles Cardó dedicà la seva vida a la cons trucc ió d'una sglésia que ni ambicionés e l poder ni re nunciés a ser vir els homes
des de la lliberta t. Però aquesta te rcera possibili tat e ra a tacodo
de totes bandes. Sorgí Ja si ni stra teori a de «la catàs tro f.::: prèvia )) ,
que volia dir, en rea1itat, conspiració con tra la democràcia i establiment d'un Es tat que res tablís la religió. . Ai xí, a mesu ra que
avançaven els anys trenta, s'anaven incuba nt els gè rme ns del que
s'anomenaria «la croada». Impressiona observa r :0. insistçncia
de Cardó en la denúncia d'aquest clima. L'abril d e 1936 - t res
mesos abans de la guerra- escriu tràgicament: « D O l1 CS bé. S ense
cap por d'errar: o ve la rectificaci6 o ve l'heca tombe».
Tots sabem què va venir ... E l dia 2 d'agos t del ma te ix any sortia per m ar de Barcelona, foragitat per la persecució ana rq uista.
Després continuaria l'exili sota un a ltre perseguidor: e l nou Es ta t
que, propiciat per aqueU catolicisme partidari de la catàst rofe
prèvia, suprimiria la democràcia i malda ri a per es borrar la identitat de Catalunya. La tercera hipòtesi, la seva, no exis tia. El 1935
havia escrit: «No com ençarem a anar bé fin s que ens persuadim
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que l'estat actual de la religió, a casa nostra, m és que de persecució és de restauració.» Podia adduir. en aquest sentit, tot e l
seu treball que he qualificat abans de fund acional. I el treball
tan prometedor de tola la seva gene ració ... Però res d'això no in·
teressava ...
Per això la persecució del nou Estat a bastà també les obres
pastorals i de cultura que feien el teixit d'aquel! catolicisme català
dels anys trenta que avançava, en de mocràcia, al pas de tot el
catolicisme europeu. Les revistes, al gunes fundades per Cardó
com ha estat dit, i moltes institucions, no reaparegueren mai més.
I no és això solament: mai, que se sàpiga, l'Església s'ha pronunciat contra aquella desa parició. Fou imposada? Fou consentida?
Cardó acabà rebent acol!iment a la seva diòcesi, però la seva
obra no fou vindicada. De mica e n mica - ajudant-hi l'evolució
polltica- la Jerarquia ha tornat a donar fe de catalanitat i de voluntat de refer la contimiitat perduda. Però potser calia alguna
explicació ... Per això té importància que les figures de Cardó,
Carreras i Manyà rebin públic homena tge de l'Església catalana ,
encapçalada pels seus bisbes, a Montserrat, en celebrar-se el centenari del seu naixeme nt.
Ca rles Cardó no va pode r veure el Vaticà 11 ni el retorn de la
democràcia ni Ja res tauració de la Generalitat. Però la seva vida i

la seva obra són enterrades en els nostres fonaments. Avui tenim
un segle d'Església catalana darre¡-a nos tre, que ell enriquI decididament. Ens ha fet el servei de dotar-nos d' un passat que podem, quan convé, contradir, precisament perquè el tenim. I això
és important. Com ell mateix escrigué: . Un poble 170 és el resulta t
dels individus que el formen ara, sinó de tots els que l'han format
d'ençà que exis teix. Cap d'ells no és ben mort •.
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CARLES CARDO
,
I LA CATEQUESI LlTURGICA
ALEXANDRE MASOLlVER

Aquesta xerrada ' és, sens dubte, una més entre les recordances
adreçades a la inoblidable figura del gran vallenc, gegant de la
cultura catalana de la primera meitat d'aq ues t segle, glòria de la
nostra Església i caràcter sacerdotal d'una sola peça.
Perquè, realment, sembla que el Dr. Cardó fou de manera es·
sencial sempre un sacerdot i ensems un home d'una sola peça .
La doble fidelitat, a Catalunya i a l'EsglésIa
Podem dir, amb veritat, que to ta la seva vida fou marcada per
la doble fidelitat mai no traïda als dos grans amors que en ell
es feien un de sol: Catalunya i l'Església. :es veritat que la frase
(per altra banda mai no explícitament pronunciada ni escrita)
.Catalunya serà cristi ana o no serà» , a tri buïda al gran bisbe i gran
català que fo u el prelat de Vic Dr. Torras i Bages, si la prenem
en e l seu sentit més obvi, amaga una certa ambigüitat, i per això
podem acceptar la sentència, prou dura, que hi pron uncia el P.
Josep Massot, de Montserrat, quan afirma que Cardó, com els
seus contemporanis, i po tser, podríem dir, més marcadamen t que

tots ells (i escriviu aquJ els grans noms del P. Ignasi Casa navas,
S .J., de Mn. Lluís Carreras, del P. Miquel d'Esplugues, O.F.M.,
Cap .. de Mn . Frederic Clascar, de Mn. Àngel Carbonell , gonfaroner a casa nostra de la justícia social, dels grans teòlegs P. Bartomeu Xiberta, Carm., i Mn . J oan Baptista Manyà, etc.), fa sentir
el fet sempre proclamat del seu discipulat respecte del bisbe
I.

Conferència pronunciada a la trobada diocesana de sacerdots, a

la Selva del Camp, el 22-X-1984.
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Torms, en fomentar el moviment de renovació cristiana que promogué com a ideòleg en la unió quas i indes triable de catalan itat
i romanitat, o adhesió a la Santa Seu , la qual cosa constitueix ensems la seva grandesa i la seva m isèria'
I el mateix P. Massot, tot titllan t aques ta posició d '. u n cert
nacional-ca tolicisme"" recorda corn, arran de la mort del mateix
bisbe Torras, escrivia Carles Cardó a . Reseña Eclesias tica. : . A
Catalunya, nada i crescuda en el si de l'Església catòlica, el catolicisme és condició essencial de vida. Una Catalunya no cristiana
no conservaria de l'antiga més que la posició geogràfica •.'
Cal evidentment m atisar molt, com per altra banda matisarà
també Cardó, com nota, per exemple, Albert Ma nent, quan escriu :
.participava dels ideals de cristianda t de la seva generació, però
a partir del 1932 admeté el caràc ter minoritari del cristianisme
i condemnà les solucions de força •.'
Sigui com sigui , és innegable que el Dr. Cardó fo u sempre
(amb una admirable fidelitat que li dó na el tremp d 'un m àrtir,
que dóna testimonia tge de la seva fe posant-hi la vida com a
penyora) a la vegada català i catalanista, nacionalista (això amb
fortalesa increbantable) i catòlic, cris tià i apòs tol entusias ta del
m issatge evangèlic del Cris t, amb la paraula i, sob re tot -fen t ús
d 'un do esplèndid am b què el cel e l dotà-, amb la ploma. Podem
preguntar-nos, si li suposem una coherència mínima: ¿po t hom
ser català de veritat i no ser ca tala nista, o bé, cristià i sacerdot i
no comprometre's d'una o altra manera en la proclamació de la
Bona Nova del Crist ?
El sacerdot

En efecte, si recorrem les pàgines de la bella MisceHània composta en honor seu,5 veiem que hom subratll a arreu el seu caràcter fondament sacerdotal. Citem, únicament a tall d'exemple, l'a2. Vegeu Josep MASSOT l MUNTANBR, Evolució de l'Església catalana
du rant el s. xx, dins RAGUER, ESTRAD~. M ASSOT, La integració de les religioses a Catalunya, . EI gra de blat. 20, Montserra t 1977, p. 68.
3. Josep M ASSOT I M UNTANER, lA. vindicació cris tiana del Regionalisme. Llegim . La tradició catalana» a . Reseña Eclesiastica» tom VIII ,
1916; i Josep MASS OT I M UNTANER, L'Església calalal1a al s. xx, Barce-

lona 1975, p. 120.
4. Vegeu Albert MANENT. article .Cardó i Sanjuan, Carles » a Grall
Enciclopèdia Catalana, IV, p . 393.
5. MisceHània Carles Cardó, Ariel, Barcelona 1963.
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portació de Fèlix Millet i Maristany (Abans que tot sacerdot , pp .
>3-'6). qu.! sub n1 tlla la seva heroica de fensa dels va lors, dels principis en tota llur integritat, i la tan formosa de l nostre est ima t
arquebisbe emèrit, Dr. Pont i Gol, llavors encara bisbe de SogorbCastelló (La paraula sacerdotal del doctor Card6, pp. 97- 11 5). el
qual el fa amb raó .altaveu de la Paraula de Déu , a través de
l'Església. i defineix amb encert el caràcter sace rdota l de la seva
paraula per la font d'on raja, eviden tment la Paraula de Déu escatida en particular de la Litúrgia de cada dla , pel seu acord amb
la missió de l'Església que estima, pel missatge que escampa i
àdhuc pel seu mateix to, a l qual enmig i tot de la vehemència
i la força que el caracteritzen no manca mai la unció sacerdotal.

L'estilista
Ultra aquest seu pregon i manifest esperit sacerdotal, que tras-

pua de totes i cadascuna de les quasi innombrables pàgines que
escriví, amb una fecúndia inesgotable (per això, escau a meravella
aq uest petit h omena tge que li retem avui i aquí e ls sacerdots de
la seva diòcesi), hi ha un altre tre t que tothom es posa d'acord a
reconèixer-li: Cardó mestre d'est il, meravellós est ili sta de la prosa
(i àdhuc de la poesia) catalana . Do aquest que, paradoxalment ,
podríem di r que posseeix a l1alivirale,

0,

si vol eu, adquirit a base

d'una cervantina fam de llegir i llegir, passades però aq uestes
lectures pel garbell més exigent del seu bon gust innat.
Com passa sovint, això cra la compensació providencia. l per la
seva figura -ens diuen els qui tencn la sort d'haver-lo canceut
personalment- ffsicament poc atraient, d'un tirat més n"iat eixut
i poc expressiu, fins i tot sorrut, com de soca pagesa, i més quan
potser la timidesa natural feia que, d'antuvi, Ja seva paraula fos
cantelluda, dura en el to, com feta a escaire (ben llu ny, doncs, de
les meJ.lifluïtats, que a lgú té per típicament eclesiàs tiques, de ls
curials o els diplomàtics). Vegeu, per exemple, mossèn Manuel
Trens, que parla de l'<< explosiva personalitat », d'un «deix de garbera mal apilada », de «la seva fogositat verbal » o de «la pesantor
de la seva figura desplomada .,6 i el meu germà P_ Agustí Altisent. 7

6. Manuel TRENS, MisceHània esmentada, pp. 83-96.
7. A gustí ALTISENT, U n eclesiàstic vallenc, a Friboufg a Full Pa rro-

qui.1o núm. 1.407, I0-1V-I977.
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I tant l'un com l'altre subratllen , en obert contrast, la noblesa
del seu escriure, la .seva prosa ca talana impecable. (Altisent):
«el seu fort era la paraula» (Trens), «cra un gran literat, un poe-

ta ... • (Trens) . Però volem citar encara dos testimonia tges més
significatius : el d'un sacerdot poeta, Mn . Camil Ge is (un altre
encara, Mn . Pere Ribot , li ded icarà un bellfssim sonet, on man té
. el gust de pa de la teva pa ra ula vers l'alta mar de Déu., on . més
enllà de les ombres del dolor i del blasme, sorgeixes, fe t paraula
d'acer i entusiasme., p. 393). en la seva aportació Ca rdó, estilista
(pp. 245-252) , on diu que és . l'home que, fidel a uns principis i
guiat pel seu talent i pel seu bon gust, ha arri bat.. . a fer-se una
manera d'escriure ... modèlica», i en aquest sentit, «un mestre
d'es til .; i el d'un lingüista, e l professor Antoni M. Badia i Margant,' qui ens fa notar que Cardó, amb la seva . prosa culta, prec isa
i e legant», de «gran est ilista. que fou, va arribar a inven tar termes nous amb una admirable connaturalitat amb el català usat
per cU, ja es t ractés ta n tos t de l seu lèxic comunament tan dominat i precís, com culte i seleccionat, com a voltes i àdhuc ser
vi nt a mb mots pintorescos de to afec tiu bell ament assolits.
[ si, com digué e l gran naturalista Buffon, . l'estil és l'home.,
ve't ací, doncs, l'home Cardó , l'eclesiàstic, l'escriptor, e l català
Cardó, per a mi el més sobresortint dels sacerdots-h omes de lletres del nostre país, a lme nys en c i camp de la prosa (dos altres
preveres e l supe ren com a poetes, el Mn. Cinto de la generació anterior i el ma llorquí Costa i Llobera de l . Pi de Formenton), tot
seguint la petjada de ls seus dos més gra ns mes tres, Balmes (de
qui aprendria sobretot la prudència polit ica i el ben esc nu re) i
Torras i Bages (mestratge de la Tradició catalana i de l'arrelament eclesial en el poble), mestres fins a l punt que això es pot
dir d'un home en tot profundament origi nal com fou sempre

Cardó (ho discuteix, per exemple, àdhuc amb vehemència, Raimon
GalO,' que caminà després pel seu compte a pa rtir del bon influx
rebut.

Una vasta cultura
Amb tot, és cu nós i també impo rtant de constatar, per a conèixer realment el nostre personatge, que Cardó és tot el contrari
8. Antoni M. BAUlA l MARGARJT, Mots nous en la traducció catalana
dels .Salms., pp. 121 -142.
9. Raimon GAll, Recalada, Barcelona 1984, p. 118.
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d'un especialista, cosa que en un moment com el nostre, amb necessitat evident d'especialització, com a condició s ine que non
per a la profunditat, en tota ciència, no hi ha dubte que és un
h.andica p seriós . Pe rò que ve donat curiosament en el seu cas,
em sembla, per la mateixa riquesa de la seva personalitat.
Ell que estimà a fons la Bíblia i lluità perquè la conegués
cada dia millor el nostre clergat, ell que ens donà traduccions
üngüísticament impecables com la dels Salms (a partir, pe rò, no
pas de l'hebreu, ans del llatí, pecat aquest de tota l'obra de la
Fundació Bíblica Catalana, d'altra banda), no és pròpiament un
biblista, com ho és a casa nostra, per exemple (dins la seva gene·
ració), el pare Ubach. Li mancava ultra el coneixement d e les
llengües semítiques i del grec bíblic, l'instrumental crític ne·
cessari.
Semblantment, ell que aprofundí meravellosamen t la in teBi·
gència de la Paraula de Déu, i estimà i propagà els Pares, ell que
traduí, per exemple, tan bellament sant Lleó el Gran, no és tam·
poc realment un patròleg.
Més encara, e1l que reflexionà tan seriosament i sàvia com
pocs sobre les dades de la fe, no fo u tampoc estrictament un
teòleg, cosa de què es queixa, no sense una certa raó, Mn. Manyà,
que veia e n ell un frustrat Bossuet ca talà" (tot i que jo, perso·
nalment -perdoneu·me--- no hi veig en això un a gran pèrdua .. . !).
No fou encara en tot cas, és clar, un teòleg sistemàtic com,
per cenyir·nos a la seva generació, el mateix Manyà o el P. Xiberta.
No fou tampoc un historiador (i pensem aquí, ni que siguin
més joves que ell, en un Or. Jun yent o un Mn . Sanabre . .. ) ni,
deixeu-m'ho dir, tampoc un litu rgista, almenys en e l sentit ple dc
la paraula; ho diu, paradoxalmen t, Mn. Tre ns: «El Dr. Cardó no
contribuí a la litúrgia amb cap seriós es tudi històric ni teològic
-ni historiador, doncs, ni teòric de la Lilúrgia-, quan tantes possibilitats tenia per a fer·ho . (la ma teixa lamentació d 'en Manyà!).
I continua: «Per a ell les rúbriques tenien un simpl e interès funcional» (tampoc. doncs, un rubric ista ni un cerimonier --encara
me nys).11 Liturgista fou primàriament el seu entranyab le amic
Mn . Lluís Carreras, mes hem de reconèixer que no ho fou Cardó,
a no ser que vulguem re tallar o minimitzar la seva figura.

10. Vegeu la MisceHània esmentada, pp. 49·5!.
11. Manuel TRENS, _Liturgista de primera hora» a la MisceNàn ia
esmentada, pp. 83·86.
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L'obra escrita

Què és, doncs, Cardó? A la vegada to t i res d'a ixò. Pe r a mi,
és molt més : un home a l q ua l l'a m plà ria de la cultu ra e clesial i
en sem s la urgència de la ded icació quotidia na a la premsa a què
el destinava la pene tració extraord inà ria del seu ull c rític i l'obligava la fibl a da de la c remant ac tua litat, no li pe rme tien la dedicació de ca mbra d'estud i de l científic en qua lsevol dels ca mps de
l'Església . En canvi, tenim la fonda cu ltura i la dedica ció pastoral quotidiana, quas i diria de rector O de vicari, de ls m ilers de
pàgines de ls seus articles a «La CnJz»12, a «La Veu de Catalunya.,
p er exemple de 1920 a 1936, o a . EI Ma tí », de 1929 a 193 1, e ntre
els diaris ; a tantes i tan tes revistes, com ara, «Vida Cri stiana.,
de 1915 a 1919, . Revis ta Popula r ., de 1918 a 1921, i sobretot evidentment, . E I Bon Pas tor », dirigida i fun dada pe r ell , 1927-1936,
i . La Paraula Cristiana», la revi sta ca tòlica sens dubte més importa nt d'avantgu erra, seva i ben seva: ell en fou el fun dador i l'inspirador, per bé que, cont ra el que acostuma a dir-se, no e l director, càrrec que correspon al gran pe riodista i gran cristià scgla r Josep Maria Capdevi la (1892-1972), que dir igí la revista des
de I, fundac ió, e l 1925, fi ns a l 1936, com tam bé . EI Matí., de
1929 a 1934.
Les seves primeres obres no són de fet es encial ment sinó reculis d 'ar ticles: El diàleg interior (articles d '. EI Matí.), 1934; La
nit tran sparent (pòrtics de . La Paraula Cristiana»), 1935 .
Del temps de l seu exi li ja i de la mad uresa (hom madu ra, ai las,
a cops !) són les seves obres més gra na des: l'Histoire spirituelle
des Espagnes (París, 1946), que fin s al 1977 no veu rà edició catalana amb el nom de Les du es tradicions, i la seva formosa traducció dels Salms, amé n del ll ibre de poemes El càntic 110U (1 95 1),
i la seva obra ciclos tilada Meditació catalana (1953), que va ser
inclosa com a darrer capíto l de Les du es t radicions. Per no cita r
les seves ve rs ions de l Vell i del Nou Testam ell t per a la F undació
Bíblica o de les Obres completes de Sèneca per a la Be rnat Metge.
De l temps, en fi , del re torn , ma rca t ja pe r la mo rt, són els dos
volums d'hom il ies, L'Evangeli d'avui (1954), bell a ment glossades en
la Misceflà ,7Ïa pe l Dr. Pon t, i de l'a ny següent és e l seu Em m al1uel,
que e ns dóna un tas t, bé que cu r t, de les seves possibi litats de
teòleg. Fina lme nt, i ja pòs tu m, pub licat com els an teriors pe r l'afectu osa dedicació de J oa n Sales, u n a ltre ca ta là com ell , i que,
12.

Joscp-P. VIRGI LI SANRO MÀ,

vol. I, Ta rragona 1980, pp.

Tarragona i la seva Premsa, 1900-1980,

~ 1.
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com ell d 'una peça, mai no transigí ni cantà la pa linòd ia, tenim La
moral d e la derrota i altres assa igs (de «La Paraula Cristiana»
també) ( 1959, a l'any de la mort).

la vessant litúrgica
S i m'hagués tocat triar a mi, hagués escollit ara, per a cloure
aq ues ta xe rrada, de comentar l'Ris toire spiritu elle, el seu llibre
mestre de profunditzaci6 sòcio·políti ca i cristiana, apassionada i
justa ensems, exigent i mai no insultant. El més profund , diu
a mb raó Ra imon Ga lí, que sobre Ca tal unya ha estat pensat i dit
des de Torras i Bages i Prat de la Riba, amb la Notícia de Catalun ya, posterior, de Vi cens i Vives. O si no, encara, l'esbós cristològic d e l'Emmanu el.
Se m'ha demanat, en canvi , i obeeixo, de parlar-vos ara un xic
de la faceta litúrgica d'aq uesta prot eica personalita t eclesial que
fou i és Carles Cardó, sacerdot, home d'Església, profeta, i no pas
pròpiament liturgista.
r dins a.quest camp, potser ¡'aportació més vistent i important
és e l ric H om iliari que ens proporciona de manera comple ta en
els volums I i 11 d'. El Bon Pas tor. (gener-juny i juliol-setembre
de 1927), reprès després a L'Eval1geli d'l/vui.
Voldria ressaltar només el comentari corresponent a ¡'Evangeli precisament d'ahir, el del tribut o la moneda de l Cèsar (en el
llibre de Cardó, i segons la di stribució ant iga, corresponent al
diumenge XXII després de Pc nt ccostès). on palesa la seva pregona moderni tat. Cardó, de manera audaç, sorprenent d'antuvi,
reconeix primer la necessitat d'obed iè ncia a l'autoritat establert.a,
i només en segon lloc la qüestió de la legitimitat d'aq uesta autoritat
(fóra m assa fàcil negar-se a pagar pretextant la iHegi timitat de l'autoritat perceptora del tribut). Ah , però, a continuació diu com Jesus
(que prescindeix del fet innegable que Rom a no te nja pas un títol
just de domini, posat que aquest domini sobre Israel es basava
en un acte de força) ensenya després clarament, amb la seva
frase emblemàtica, que si el Cèsar, l'autoritat, té dret a imposar
tributs i dictar lleis, e ls jueus. corresponentment , tenien el deure
de sa tisfer els tributs, el denari-moneda romana (no pas la xa·
valia de bronze que e ncara podien batre e lls mateixos), i de complir les lleis, quan aquells, noteu-ho, e ren equitatius. i aquestes.
justes.u
13.
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Carles CARDÓ, L'Evangeli d'avui, pp. 303-304.

Encara, de la mateixa revista . EI Bon Pas tor., vull fer notar,
com a signe tipic d'aquella polidesa en la celebració qu e demanava sempre, opportune el importun e, amb la santa exageració
que defensa de vegades, en la línia de la renovació litúrgica que
preparà el Concili a casa nostra de Pius X ençà, el seu article
La condicia en l'endreç de les nostres esglésies (VI , octubre
1929); o La Paraula de Déu ~ II fou sempre rea lment un apòstol
de la paraula ... (VIII, desembre 1930).
A la revista montserratina fi; Vida Cristiana », fa catequesi litúrgica d'altura en explicar la Significació històrica, litúrgica i ascètica de la Septuagèsima ~I temps a ixí anomena t de tres setmanes que precedia la Quares ma (I , n.3)- O l'AHe/uia (IV , n.32) i,
po tser més significativament, amb la seva detinguda anàlis i de
les peces tan riqu es de l'Advent , a l seu Literatura d'Advent (lI ,
n.10). Encara ens brindarà a les pàgines d'aq uesta mateixa revista, per exemple, una, com a seva, d'allò més acurada versió de
les homilies de sant Lleó pe r al temps litúrgic: Ad vent, Nada l,
Quaresma, Passió (i Pasqua). de l'Ascensió a Pentecos ta, San t
Pere i Sant Pau ... (VII , núms. 54 a 60).

Cronista del Congrés litúrgic de Montserrat de 1915
I expressament de ixo per a l final a llò que cronològica ment
calia posar potser al principi , com a pertanyent a la seva e tapa
tarrago nina (d'una o altra m anera la fidelitat a la seva pàtria
nad iua i a l' Església local que el féu sace rdot, la demostrarà més
tard fent costat com pocs a l nostre cardenal exi liat) : e l que Mn.
Cardó aportà al I Congrés Litúrgic de Montserrat, de l 1915, q ue
tingué en Mn. Carreras la seva ànima i el seu secre tari ge nera l.
«Reseña Eclesiastica», revista pomposament subtitulada «Pu-

blicación me nsual de la Asociación de Eclesiasticos para el Apostolado popular. , publicada a Barcelona des de l 1909, en el seu
volum de 1915 (p. 497). tot parlan t de la . Sección de Gregorianismo y popularización litúrgica. del Congrés, ens [a avinent que
si la primera part, com és lògic, tingué el seu ponen t en el savi
musicòleg montserratí P. Gregori Sunyol, pare del gregorianisme
a casa nostra, la segona, que es proposava de «suscitar los me·

dios de fomentar la formación litúrgica de los cristianos para alcanzar su mdxima participación activa en los sagrados m isterios
y en la oració" oficial de la [glesia. com també la «preparaciólI
y sostenimiento del sentida litúrgica de los fieles., tingué com a
ponent el ma teix Cardó, «catedrdtico de la Univers idad Pontificia
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de Tarragona. Es/ e espléndido esc ri /or», diu , «el mlÍs esclarecido

glosador de la obra del Congreso, por sus estudios aparecidos en
el diario tarraconense «La Cruz», inform ó con sus no tables peroraciones la orientación de esta S ección, por el sentida integral, la
tuerza persuasiva y la solidez doctrinal con que presentó el ideal
de la popularizació" litúrgica. Su labor fu e de decisiva eficacia . ...
Subratlle m-ho: efi càcia pel sentit integral, la força de pe rsuasió
i encara, i sobretot, la solidesa doctrinal amb què presen tà l'apostolat litúrgic.
Efectivament, a «La Cruz» trobà la tribuna ad ient per a aquest
apostolat. Així el diari tarragoní ens dóna la millor notícia del
Congrés. que mai , per desgràcia, no arribà a publica r les seves
actes, avui irremeiablement perdudes.
Sota el pseudònim sòlit i tan curiós pe r a un home ferreny i
vehement com ell de . Levissimus >, prepara el Congrés ja el 18
de juny amb un article titulat Del Congreso litúrgica, on, amb
una reductio ad absurdu"" fa una defen sa dels suposats «exagerados. de la Litúrgia, entre els quals es compta, que defensen
la solemnitat pura de la Litúrgia, (pura, perq uè és senzilla en
aparat extern), i plena, en canvi , de vitalitat in terior. I acaba proclamant de manera oberta la seva palesa subjecció a l'autoritat
del Summe Pontífex i dels bisbes, o dit d'una altra manera, l'e·
cJesialitat i romanitat del moviment.
Encara i per segona vegada, sota el mateix pseudòni m, el 29,
amb el nom de El Congreso de Montserrat. Un aspecto del ",ovi",ie"to litúrgica, on to t defen sant la utilitat del Congrés, ens diu
que la Litúrgia és una escola cíclica i instructiva i la catequesi ofi cial de l'Església.
Ja en ple Congrés, i usant a ra les sigl es «C.C., pbro .• , amb
bona metodologia exposa les impressions generals que ha tret del
Congrés, del 17 de juliol al 14 d'agost de 19 15 .
Comença subratllant-ne com a primera nota el romanisme,
que no vaci Ha a assenyalar com la més sobresortint del Congrés,
el qual DO podia tenir un altre caire posat que la romanització
i àdhuc l'evangelització del pafs començaren per Tarragona, la
capital romana d 'Hispà nia.
Té un altíssim interès el segon dels a rticles, que glossa, com a
segona no ta del Congrés, el ret que ho és de la Proví"cia Eclesiàs·
tica Tarraconense, i diu amb audaç veritat: fl.e l renacimiento de
la piedad litúrgica es en el fondo, si bien con e"""ciado disti"to,
el renacimiento de la provincia eclesidst ica de Tarragona ».
14.

94

«Reseña Eclesias tica>, 1915, pp. 494497.

El cos de la sèric, però (no pod ia ser altrament), és el número
tercer, sobre Su labor científica , on detalla totes les apor tacions
(també . Vida Cristiana., l, n.9, en Apèndix, dóna to t el programa,
el Reglament del Congrés, i el Qüestiona ri de les tres seccions :
d'Estudis Històrics, de ministeris sacerdotals, i de grego rianisme i
popularització litúrgica, mitjançant dos a rticles (28 i 30 de juliol).
Continua amb l'article quart el tema de La Mú sica, centrat en
la secció tercera del Congrés (el gregorianis me). en el discurs sobre el cant popular dins l'església, de Lluís Millet, i en les execu·
cians de Ja schola cantorum i l'escolania montserratines.
Un article cinquè es dedica a '_'Eucologi, que defineix amb encert com el llibre d'anar a missa per antonomàsia (naturalment,
per a l seu temps).
L'article sisè, i darre r, sense firm a, és el menys original, posat
que es limita a copiar les conclusions oficial s del Congrés. Aquestes es tan resumides en la darrera Conclusió general, formulada amb
para ules del Summe Pontífex Be net XV: es proposa . difondre
entre els fidels l'exacte coneixement de la Litúrgia, infiltrar en
llurs cors el sabor sagrat de les fórmule s, dels ritus, del cant, amb
els quals ... reten a Déu llur culte, atraure'ls a la participació activa en els Sagrats Misteri s i festes eclesiàstiques, per tal d'apropar novament el poble al sacerdot, tornar-lo a l'Església, fomen·
tar llur pietat, vigoritzar-ne la fe i millorar-ne la vida» .
Es trac ta realment d'un programa exigent i ben actua l encara,
el de tota una vida de sacerdot entregat i fidel, entusiasta, com ho
fou sens dubte el Dr. Carles Cardó.
Ha estat dit que la pet itesa d'esperit i la incomprensió l'allunyaren de Tarragona, i que a Barcelona, d'ençà de l'obtenció de
la seva canongia al cap i casal el 1918, trobà camp obert per al
seu fecund apostolat. No sé si és ben veritat, posat que el qui era
llavo rs pastor de la diòcesi tarragonina, el gran Don Antolín López
Pelaez, tan exemplarment arrelat a (;('1sa nostra i tan obert a tot
el català, devia ajudar-lo sens dubte semp re. En tot cas nosaltres,
bé que tard, sempre som a temps de seguir·ne l'exemple d'ex igència en la formació bíblica i patrística, d'arrelament a la terra, d'en·
trega a la nostra tasca sacerdotal de ministres de la Paraula i
dels sagraments, de transparència del Crist. Per sobre de tot, sens
dubte aquest serà el Cardó que realment val la pena, el Cardó vallenc i tarragoní, el Cardó català universal, el Cardó sacerdot.
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Neix a Saba dell, capital del Vallè s Occidental, all inicia els estudis eclesiàstics com a alumne extern (1 900 ), fill s que ingressa
al Semina ri de Barcelona (1 905), on és o rdenat de prevere (1 909).
La seva missa nova, a Sabadell, és un esdevenim ent: hi predica
el P. I . Casa.!Ovas i hi assisteixen Sa rdà i Salvany, Frederic Clascar, Joan Llimona i Josep Carner. Corresponsal de la . Civiltà Cattolica (1 912) i Secreta ri de l I Congrés d'Art Crist ià (1913), partici pa en la fl/nda ció de la revista . Vida Cristiana. (1914) i és
l'ànima del I Congrés litúrgic de Montserra t (1915), que presideixen, amb el NIH'l ci, tots els bisbes de Catalunya, i en e l qual
pa rtic ipen tam bé activam e nt e ls seus amics Higini Anglès, Anto ni
Batlle, Jose p M. Llovera i M,mu el Trens. E s el principal autor de

r «El/cologi. (1915) i publica també . Setmana Santa . (1923) i la
«Sinopsi evangèlica. del P. Lagrange (1927). A partir de 1916 succeeix Sardà i Safv{my en la direcció de «R evista Popular. i a ['A·
cadèmia Católica de Sabadell. Home de sòlida form ació i de vasta
influència, desplega ulla gran act ivitat, sobretot com a art iculista
i co nfe re nciant. Pe rso na d e co nfiança del cardenal Vida l i B arraquer durant la Dictadura i la República, t é una activitat decisiva,
per bé qL<e so vim amagada. Exiliat a França (1937), publica .Grall-

deza Cristiana de Esparia' (1938) . R etornat a Barcelona el 1939,
i desa pareguda la seva projecció pública, continua actuant de conseller, i fent de consiliari de la Lliga espiritual de la Mare de Déu
de Mont serrat i de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell, fins que m or
el 1956_
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APORTACIONS DE LLUlS CARRERAS
A LA LLENGUA I ACATALUNYA
llurs BONET I ARMEN GOl

Situat en el seu tem ps, és evident que el doctor lluís Carreras
féu una aportació qualificada en el cultiu de la llengua catalana.
] ho féu com a o rador i escriptor. La facilitat de paraula no el
privava com a molls oradors d'expressar-se per escrit. Emprà en
tot moment un ca talà culte, amp uH ós , tenint com a teló de fons,
si val e l mot, el llatí grandiloqüent. Quan parlava, impressionava
l'auditori. Les frases s'entrellaçaven una darrera l'altra, amb ritme
i curu lles de qua lifica tius. El seu verb esdevenia fort, inci s iu i esclatava vigorós en l'ànim dels oients. Diria que amorosia les parau les, com qui hi juga afablement, i les feia esclatar ro tundes
amb la seva veu greu . Així féu impacte als seus contemporanis.

Tres testimonis qualificats
Sobre aquesta manera, e l canonge Cardó, tot fent una comparació amb cI bisbe Torras i Bages, escriví:1 «E l Dr. TOIT3 S, segons
confessió pròpia, feta a Mossèn Clascar, escrivia sempre inspirat;
el Dr. Carreras també, però men tre el Bisbe procedia per condensació - nebuloses que es condensaven en es trelles-, el vostre compatric i procedia per expansió -estrelles que esclataven en meteors
lIuminosos-; l'eloqüència del Dr. Torras era una co lu mna d'oli,
la del Dr. Can'e ras una cascada». El poeta Josep Ma ria de Sa·
garra, que fou guardonat per primera vegada el 19 13 e n uns Jocs
Flora ls on el doctor Carreras va ser membre del Jurat ,~ e n feia

I. C. CARDó, Semblança espirilual del doctor Lluís Carreras, escrit
llegit a l'Acadèmia Catòlica de Sabadell 1'1+1956, a Obres L. CAR"ERAS,
Semblallces, vol. t, Barcelona 1960, pp. 126-129.
2.
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J. M . DE SAGARRA, M emòries, Barcelona 1964 (2a. ed.), p. 560.

aquesta semblança en e l setmanari «Dest ino» (12-3·1955):l .. Fue
elegant e y profundo esc ritor de la mejor tradición, y habilísimo y
muy personal expositor de ideas, tanto en la cd tedra co mo en el
dialogar reducido, en el que no desperdiciaba ocasión para regalar a los amigos y a los oyentes con su torrencial y bien cons truida
oració n, de retórico a la manera antigua y de vivlsimo co nversador con los po ros abiertos a toda actualidad •. I Manuel Brunet ,
iHustre publicista, també a «Destino. (19-3- 1955).' referint-se a
l'Eucologi i a Se/m al1a San/a : «La traducciól1 de las dive r sas 'parles de la lI1isa o del ce remo nial de Se mana Santa es de una elegancia comparable a la majes /ad del latín. En la traducción del
original, la flexibilidad y fidelidad d el catallÍn del doctor Carreras
es sencil/amente deslumbrante. El lalín de las oraciones del misal

es una maravilla de precisión . Traducir elegantemente esas oracialles sin sacrificar ningún concepto es un ejercicio que exige no
sólo el dominio del lalín sino /ambién un atildado buen gusto

!iteraria».
L'Eucologi de 1915 i les seves edicions
Certament, l'aportació escrita més acurada de Lluís Carreras,
la trobem en el camp de la litúrgia i sobretot en l'anomenat Eucolog i, fruit saborós del Congrés Litúrgic de Montserrat (1915) .
Cal aturar-se a comparar les quatre edicions (1915, 1926, 1932 i
1948) . Precisament pe r l'espe rit de superació que el caracteritzava ,
hom veu en cada edició form es noves de dir sobre un mateix text
original llatí. E.s cert que la primera edició fou obra conjunta amb
Mn . Frederic Clascar i Mn . Josep Ta.Té: el primer, com a bibli s ta,
tingué cura sobretot dels textos de l'Escriptura. Però en la tercera
i la quarta edició, i més aviat en aques ta darrera, Mn . Carrcras
hi féu la seva més genuïna aportació. Ell mateix ho diu de Ics
epís toles de Sl. Pau , que ha revisat de nou . D'ell són les moltes
introduccions als diumenges i feste s i els comentaris a les lectures
bíbliques, tot un tractat de litúrgia. Si val la comparació, les versions del Missal de l Foment de Pietat no acabaren de reeixir en la
mateixa qualitat. Mn. Antoni Batlle, en Ics misses dels campa·
ments del s Minyons de Muntanya , ens feia llegir l'Eu cologi; ell
ho preferia.
3 . J. M . DE SAGARRA, Mosén Luis Carreras, a «Destino:-, any XLX,
núm. 918, p. 4, i a Obres L. CARRERAS, Semblances, vol. l, p. 57.
4. M . BRUNET, El doctor Luis Carreras, a «Destino», any X1X, núm.
919, p. 7, i a Obres L. CARRERAS, Semblances, vol. J, p. 70.
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Les pa ra ul es que a con tinuac ió tra nscrivim , corres ponents a la
introducció de la qua rta edició, serviran per a comprendre més
directament la intencionalit a t de ,'autor i assa borir e l seu estil :
«La situació de la nostra literatura jovençana don à a l' Eucologi
una so rt no comuna. Per a fer-lo no bas tà, com sol s ucceir a rreu ,
de prendre vers ions de les Sagrades Escriptures bo i fetes i acreditades . que només cal tra nsferir a l'edició del Mi ss~1. Per a l'Eu·
cologi fou indis pensabl e l'esforç major de la versió immediata i
total dels textos bíblics, i a llur més afinat tras lla t popular i ensems literari afavorí molt que hi prenguessin part sacerdots realitzadors de l daler de portar al nostre bell catalanesc traducció
de les divinals Esc r iptures, ben forma t' a lhora en l'estudi i l'ar ostolat de la Sag rada Litúrgia ( ... l Les successives edicions de
l 'Eucologi , mai no simp lement reeditades, tes timoniegen ben cla r
l'avenç acomplert e n aques t dobl e aspecte de la translació dels
textos i del cri te ri exegètic i litúrgic que l'ha in spirada ( ... l Pertocant la tra nslació de ls textos inspirat s pot dir-se que llur revisió
i afinament e n relació a ls originals i a l'expressió llat ina de la paraula sagrada han esta t depuradíssims. La fidel itat a les fo rmes
autèntiques dels hagiògrafs, contrastada a mb llur uti lització per
l'Església en la seva llengua escripturís tica i li túrgica, comporta
una ponderació severiss ima, no fàc il de reconè ixer pels qu i no
han malda t pacientm en t amb objectivi ta t textual i estilíst ica a fondre's ell s mateixos i esdevenir humil s m inistres de la Para ula davallada dels cels ( ... ) Així mateix , en els altres textos escripturístics i ec lesiàstics hem cu rat que l'esforç actual a r reu del món per
atè nyer la bella ha rmon ia de significació exac ta i rítmi ca ex pressió
es vegi igua l en aquesta nova rev isió, en la qual les fines clareda ts
i la vivacíss ima flexibilit a t de l ca talà, ric de s impli citat i d'expressius matisos, foss in posades a l serve i de la incomparable llengua
litúrgica, d igna d 'ésser tractada am b un respecte re ligiós i estètic
que no s 'acon ten ti de trasll adar-ne vagament el sentit ni lra nscuri
la seva cxceHè ncia i efi càcia d'ésse r la forma romana de l'Ecelesia orans i la pcrdurança de l'ant ic lla tí patrís tic, la llengua típica
de l Cris tia nis me amb què es formà el pensament i la consciè ncia
de la civil ització europea)).!

La Sinopsi evangèlica de 1927
Una a ltra apor tació im portant és la Sinopsi Evangèlica (Barcelona, 1927). en col-l abo ració amb e l canonge Josep M. L1overa, autor.
S.

100

L.

C ARR ER AS,

Eucologi, Ba rcelona 1948, pp. IX-Xl.

també, de les versions dels himnes litúrgics que es troben a l'Eucologi (un servidor encara els prefereix al s que hom troba a la
nova Litúrgia de les hores i a l Missal). A la gran obra de la Fundació Bíb lica Catalana, també el doctor Ca rreras hi posà la seva
part i en fou un dels primers impul sors; més ben dit, ho fou de
tot e l moviment bíblic a Catalunya. Aquest volum de la Sinops i
li serví per a la tercera ed ició de l'E ucolog i : . A fi d 'atènye r la
unita t literària de l'obra i la fide litat es tric ta a l text escriptu rístic i eclesiàstic, hem incorpora t, en primer lloc, i adaptat a la Vu lgata la nost ra versió de la Sinopsi Evangèlica ... •.'

Els drets de Catalunya_ Per l'autonomia (1919)
Voldria encara destacar l'acció, diríem, més política a favor de
la llengua ca talana i de Cata lun ya. Ens serviran els textos que segueixe n, signats a lguns d'ell s i d'altres sense signar, però de la paternitat dels quals este m segurs. Precisament aquest fou un dels
trets característics del doctor Carreras: ser present arreu, com a
coHaborador necessari, i tanmate ix quedant-se en l'anonimat.
Vegem, primer, algunes de les divuit conclusions' que redactà
per a l'acte que la Ll iga Espiritual de la Mare de Déu de Montserra t organitzà el 19 de gener de 19 19 a favor de l'autonomia de Catalunya , i que fore n ll egides per Manuel Carrasca i Formiguera.
que aleshores n'era el secre tari : te La pàtria dels cata lans és Catalunya, generadora del nostre ser social, providència secular del
nostre esperit coHectiu, que reviu e n cadascú de nosaltres pel sol
fet de naixença i en nosaltres s'actua per l'heretat del caràcter, la
llengua i la trad ició. Din tre la unita t més amp la dels grups de pobles ibèrics, Catalunya sorgeix diferenciada i de finida fins a constituir una veritable nac ionalitat .... (Concl. 5) «Indubtablement,
la nostra pàtria és avui : a) una entitat natural reconeguda; b)
una societat històrica maltractada; e) una nació renascuda cohibida . El deure na tura l i c ris tià de carita t de pàtria ens c rida, doncs,
a exigir e l recone ixement de la seva personalitat naturaL.. » (Concl.
6) . Sent la llengua catalana obra de Déu , reconeguda i beneïda per
6. L. CARRERAS, Eucologi, Barcelona 1932, p. X.
7. . Assemblea de la Lliga Espiritual de N.D. de Mont serral. Conclusions», fullet editat per la Lliga Espiritual, Barcelona 19 19. Vegeu ,
també. en castellà a . Revista Popular. (26-1-1919), any LXIX, pp. 55-57.
i H . RAGUER, Divendres de Passió. Vida i Mort de
Formig uera,

Mam~ e l

Carrasco i

Barcelona 1984, pp. 98- 100.
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l'Església, ella és el medi natural i obligatori de l'oració i de la
transmissió de la paraula divin a per als fill s de Catalunya ...•
(Concl. 7) . L'evangelització en llengua estranya és un costum detestable, perniciosíssim i destructor de la fe. L'evangelització en
la llengua mate rna és fermança insubstituïble d'eficàcia apostòlica, robustesa i naturalitat de la vida cristiana .. .. (Concl. 8) . El
principi fon amental de la pedagogia que es tableix la necessitat de
l'ensenyamen t en la llengua natu ra l dels infants és encara de més
urgent i vital aplicació a l'ensenya ment de la doctrina i la moral
cris tiana, per tal com és funestíssima la pràc tica contrària ... »
(Concl. 9) . Ferma en aquesta doc trina i respectant el dret dels no
catalans a rebre llur formació espiritual en la lle ngua pròpia,
l'Assemblea recomana a to ts els catalans que ex igeixin de les escoles el compliment d'aquell s principis pedagògics i religiosos en
l'ense nya ment de llurs fill s, i prega reverentment els Bisbes de Catalunya que acullin amb to ta eficàcia aq uest vot del seu poble
cristià •. (Concl. 10) . L'Assemblea, ben conscient de la clara harmonia entre el sentiment religiós i el patriòtic, labora nt per la plenitud espiritual del nacionalisme català, esperant de l'alliberació
de la nostra pàtria i de la restitució a son ser natural un pròxim
esdevenidor d'esponerós cristianisme, resol sumar-se a la pe tició
unànime de l'autonomia integral de Catalunya, afirmant així la
consciència cristiana del nos tre poble •. (Concl. 13)
En aquesta ocasió escriví diversos articles a la «Revista Popular., que tenia una difusió molt àmplia a nivell de l'Estat, de cara
a sensibilitzar i orientar l'opinió dels seus lectors. Vol demostrar
que l'autonomia no és «separatisme» ni va contra la monarquia i
l'exèrcit_ Quan hom llegeix les posicions dels nostres polítics actuals s 'adona que hi ha una pi la de coincidències. Vegeu un fragment de l'article El respeto de la realidad (2-II-1919): ' . Urge tener
avisados a nl/estros lectores de ql/e se estd falsificando la realidad
de Cataluña, tanta en su manifestación externa corno en su espíritu íntima. En determinadas publicaciones de muy gene ral co ti¡;ación hay marcado interés en crear l/n ambiente de hostilidad
entre Cataluña y las mds fundam entales institl/ciones de la sociedad espariola. Tal proceder es peligroslsimo y a todas llices injl/sto.
8.
LXIX,

L. CARRER¡\ S, El respero a la realidad, a «Revista Popular_ any
p. 66. Altres articles també sobre el momen t a «Revista PopuJar_ :

La autonomia de Catalufia (8-xII-1918) any LXVIII, pp. 354-355; Eficacia
póstwna (26-1-1919) any LXIX, p. 50. Tots tres articles a Obres L. CARRERAS, Articles apologètics socials i ascêrics, vol. III , Barcelona 196 1, pp.

358-369.
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En declaraciol1es pliblieas de los polítieos mas representa tivos y
en la co ncie1'lcia gene ral d e los catalanes se ha proclamado muy
recio que el movimiento actual tiene dos ún;cas fillalidad es: la
r eivindicación de la aulonomia, que se considera legílima para el

desenvolvimiento espon taneo de nues tra regió n, y el mayo r engran·
decimiento de España, reto rnada a su es tructura natural, que las
o ligarquillS ce nlralis tas ha1l deformado violentdndola».

Informe privat al nunci Tedeschini (1929)

Un altre text interessant, fruit també de l'acció desin teressada
de Mn . Carreras, és l'informe enviat a Mons. Tedeschini , nunci apos·
tòl ic dava nt el govern de Pri ma de Rive ra , sobre l'ús del cata là,
e l ge ne r de 1929.' E l divide ix en du es parts : I) El problema de la
l engua i II ) El proble ma del clero. L'in forme, és clar, és una mostra de la coHaboració oferta a l'episcopat català , presidit per l'ar·
quebisbe de Tarragona, el cardenal Vidal i Barraquer," la qu al
seguí fin s a la guerra civil. En transcrivim els següents fragme nts:
«La ado pción de la le .. gua para la formación r eligiosa de los fi eles
de Ioda edad es un prob lema de e{icacia espiritual, ú .. ico punia

de vista que no se puede sacrificar eclesias ticamente. Y bajo esta
lu t. he ahí a{gunas consideracio1les que no se deben d esco nocer ni
despreciar: a) La predicació .. castellUlTa queda todo exterior y aro
tificial, propia ordinariamenle d e funcio nes pomposas y de simple
atractivo verbal. Cuando es adminis trada por religiosos castellanos
y apostólicos alcant.a a lo mas efi cacias de ins trucción espiritual;
la emotlvidad y eficacia practica SOlt patrimonio de la len gua es·
pol'lldnea de los oye ntes. Si por deber de sus ca r gos, principal·
m en te ell colegios, sacerdotes catalanes, por cultos que sean, han
de predicar o cateq uiZllr eH cas tellan o, el esfuert.o de la traduccióll ílllim a dificult a la es pol1l {/ l1 eidad )' dobla la dificultad de pe·
Iletrar en las almas y hacerles toda el bien desea ble. Y cuando la

catequitació'1 castellana es eje rcida por religiosas catalauas, s iem·
9. A.D .B. ( Arxiu Di ocesà de Barce lona), Arxiu L. CARRERAS, Carpeta
núm. 37, any 1929, I nforme demana t per Mons. Tedeschini , El problema
de la let/gua. El problema del clero, escrit mecanografiat, Barce lona

1929, pp. 24-25.
10. Vegeu R.

M UNTANYOLA,

Vidal i Ba rraqu er, ca rdenal de la pau,

Barcelona 1976, pp. 249, 322-23 ; J . MASSOT I M UNTANER, Evolució de l'Es·
glésia ca talana al segle xx dins La int eg ració de les religioses a Ca talun ya, Barcelona 1977, p. 77.
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pre menos formadas, la inefieaeia es todavía mas pa/ellte. Si ademas se liene en cuenla el desplacer, reflexivo o instintivo, en que
se hallan los fieles, obligados en muc1tos casos a recibir esta acción
religiosa, no espontdnea para su espíritu, lendremos olro factor
de esterilidad. b) La predicación castellana, no su rgiendo del hecho social vivien te, tiene la doble inadaptación que resulta de predicadores no connaturalizados en el país ni compenetrados C0I1 el
espíritu del puebIo, y de la íl1tima diversidad psicoIógica informadora de la mentalidad y del lenguaje. Quienes conozcan este aspecto el problema saben cuanto dista la sob riedad enérgica y el
realis Hlo ra zona dar del verbo y del cardCler calaldn d e la ampulostdad sonora y el sen timentalismo brillante con que se dis t ingue
la elocuencia castellana. Ademds la oratoria sagrada castellana, aislada de la convivencia social y para auditorios que conocen la
lengua imperfectamente, tiene y ha de tener por necesidad un earacter relórieo, que acaba de impedir la penecraeión cordial y la
comprellsión viva de los espiri/us. e) La formación religiosa a base
del castellano que se da en muchas COllgregaciones docentes perjudica la profundidad y sinceridad de las creencias y prdeticas cristianas, porque queda formularia en gran parle y engendra Ull dualis1110 perturbador entre la re/igiosidad y la vida íntima y social
de los ahHnnos» .
El recobrament de la pàtria (1931)
Com s'ha pogu t veure, el text escollit fa referènc ia a la predicació i a l'ensenyament. Tanma teix el document és amplíssim. Però
m'ha semblat interessant presentar aquests punts. De fet , això que
es va escriure l'any 29 diria que no es repetí duran t els prime rs
temps de l franquisme. No he trobat en l'arxiu del doctor Carreras
ca p informe d'aq uesta mena. En e l que féu en defe nsa del cardenal
Vida l í Barraquer no acabà d'entrar en la qüestió; tampoc en un

allre .sobre l'estat general d'E spanya., fet a pelició de l'ambaixador nord-a mericà Hayes , tot i que titlla el nou règim d'autoritari,
totalitari i unificador. 1t
I!. A.D.B. Arxiu L. CARRERAS, Carpeta núm. 39, any 1941 , Promemòria tramesa al l1unci Cicogna ni sobre el Card. Vidal i Barraquer,
escrit mecanografiat, Barcelona 5-X II-1941. També escrit mecan.ografiat
sobre l'estat general d'Espany a dirigit a l'amba ixador nord-amerIcà Hayes, fet a petició d'aquest després d' una entrevista amb el Dr. Carreras
a l'Hotel Ritz ; no porta data. Vel aquí un resum del document : Valora
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Un dar rer text que em sembl a bé d'afegir va ser esc rit amb
motiu de la festa de SI. Jordi i de la Marc de Déu de Montserrat
i publicat a . Cultura Cristiana. , la revista de l'Acadè mia Catòlica
de Sabadell , el 23 d'abril de 193 1, tot just proclamada la República. Po t co mplementar aq uell al tre més difós, . Déu guardi la
República.: "
«El patrioti sme no és pas només un sentiment d'amor pai ral,
és sobretot una vi rtut ac tiva i a rdorosa per a l bé social, un deure
rígid d'estimar i servir la pàt ria a [j de procu rar-li tota la grandesa i pe rfecció possibles a la llum de Déu i sota l'imperi de la justícia. I pels cris tians el patriotisme és una virtut religiosa que
harmonitza i posa en moviment to ts els deures civils a fi de realitzar ara el recobrame nt temporal i es piritual del poble cata là, i
assegurar-ne des prés el seu normal i ordenat desplega ment ve rs
el punt més alt d 'una vida plena d 'esperit • .

A favor d'unes revistes universitàries (1950-51)
El 1950-5 1 anaren sort int a la llum en els medis universitaris
de Barcelona diverses revistes ciclostilades escri tes en català. Em
refereixo a . Ba loo., publicada pels escoltes (colla Fra ncesc Soliguer) , . Fòru m ., escri ta per estudiants de la Facultat de Dret, . I clini . , a càrrec d'estudiants de l'Escola Industrial, i . Curial., per
estudiants de la Facultat de Filosofia i Ll etres. De fe t e ren clandestines: no havien demanat cap permís governatiu. ni calia fer-ho,
per la negativa que es preveia, malgra t que el contingut de les rede manera negat iva els governs de Primo de Rivera i de la República;
denuncia l'acció destructora de les forces ana rq uistes i comunistes de
la Revolució ; defen sa l'actuació de l'Església du ra nt els dos règ ims i
en la persecució, sobretot a Catalunya; justifica ¡'alçament de Franco
pel supo rt obtingut ; però, després, vista l'actuació del nou govern, tot
respectant rexè rc it, c i titll a d'autorita ri, tota litari i unificador, a causa
de la Falange ; protesta e nè rgicament per l'exili del ca rdena l Vidal i
Barraquer i de l'intervencionisme estata ls en les manifestacions religioses; valora, tanmateix , la no beHigerància en Ja guerra mu ndial; finalment es decanta perquè ret o rni la monarquia.
12. L. CARREIl.AS, Sant Jordi i la Mare de Déu de Mmllserrat , a «Cultu ra Cristiana D, any VlU, núm. 17, pp. 65-67; Déu guardi la República,
any VIII, núm. 16, pp. 61-62. Vegeu, també, J. M ASSOT I MUNTANER, L'Es-

glésia catalalla al segle xx, Barcelona 1975, pp. 76-79; Evolució de l'Església catalaua dura/li el segl e xx dins La in teg rac ió de les religioses a
Catalu nya, Barcelona 1977, pp. 79·80.
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vistes no era pas directament polític; el que cra poLític era escri ure
e n català. Pe rquè les revistes eren senzillament «tèc niques., per
dir-ho en una paraula. No duraren massa temps. La que ti ngué
més vida rou «8 aloo »; la més efímera, uIcti ni », amb tres números .
Un servidor es va encarregar de l'edició del darrer número.
La policia intervingué les publicacions, cridà a declarar (també
e m va lacar d'anar-h i) aque lls que va saber que hi tenien alguna relaci ó i fina lment el gove rnador civil de Ba rcelona multà cada revista amb 10.000 ptes. Com que directa me nt o indirectament e ls autors O coHaboradors de les revistes eren membres del Grup Torras
i Bages, del qual el doctor Carre ras era conseller, a través d'ell es
pogué pagar l'import de les sa nc ions. El cert és que fa pocs dies,
e n exami.nar en el seu arxiu l1 la carpeta que fa referència a l'esm en tat Grup, va ig trobar-hi, amb sorpresa, el resguard del paper
de l'Estat a mb què foren pagades les multes. Hi havia els oficis
del govern civil multant l'edito r Enric Reñé per les revistes clandestines - aquest era el delicte- «Ba100», «Fòrum. i «Tc tini».

13. A. D. B.. Arxiu L. CARRERAS, Carpeta núm . 33. Vegeu L. BO NET,
PersoHalilat del Dr. Carreras, «Avui », 12-1U-78; El Dr. Carreras, ara,
«Avui », 7-111-80; En homena tge al Dr. Carre ras: seg uiut el fil de la seva
vida, «Qüestions de Vida Cristiana », 1984, núm. 122, pp. 95-105.
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LLuís CARRERAS
I LA SEVA APORTACiÓ ALA LLEN6UA
I CULTURA CATALANA
DOLORS VI~AS , vda . TAULi:

Ara, en el centenari del seu naixement, cal recordar el Dr. Car·
reras, que al llarg dels seus quaranta anys de sacerdoci fou una
de les figures principa ls del nostre país.
To ts els sabadellencs que vàrem conèixer e l Dr. Carreras , podríem escriure articles sobre aquest iHustre sacerdot que tant va
influir en la vida sab ade llenca del seu temps. No cre iem que n ingú
en tingui l'exclusiva perquè se n'han publicat abastament articles
sortits de plomes ben iHust res.
Fa pocs dies, en parlar els diaris del Centenari del seu naixe·
ment, hem trobat ge nt gran -fins i tot gent molt senzilla- que
l'havien conegut i ens n 'expliquen coses. A Sabadell, doncs, prin·
cipalment e ls qui som «d'abans de la guerra », per dir-ho així, S3bem qui era el Dr. Carreras.
El recordem en les seves interessants Conferències Quaresmals,
en especial aquelles famoses en què el carrer de Sant Joan s'omplia d'autocars procedents de Barce lona i d'altres punts per sentir
la seva veu à mplia i rob usta. Robus ta de so i rob usta d 'idees i de
conceptes, ja que els seus coneixements e ren universals, tant e n
l'ordre espiritual com en c I polític o el social.
En aques t breu espai de què disposem és imposs ible traçar tota
la grandària d'una figura a Ja qual , per estudiar-ne totes les facetes, cald rà que els historiadors dediquin moltes hores. El pare
Massot ens deia que per estudiar b é l'obra de Carreras es neces·
sitaria treba ll ar-hi molts anys.
No hi fa res que de ta nt en tant se'n parli , i que cada u h i
aporti el seu record. Sempre tindrem coses per explicar referents
a una de les figures més rellevants que h a tingu t la nostra Es·
glésia, que forma part d 'aque lla .d inastia espiritua l. dels Torras
i Bages, Clascar, Collell, Cardó, L1ove ra, Manyà, Vidal i Barraquer,
Mique l d'Esp lugues, Sunyol, Marcet, e tc.
La sòlida formació inteHectua l de Carreras es destaca ja tot
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just ordenat sacerdot el 1909. La seva primera missa fou un esdeveniment sabadellenc, al qual assist iren personalitats de casa i de
fora : el Dr. Sardà, el P. Sallarès, escolapi, que havia estat ci seu
m estre, el P. Ignasi Casa navas, el Sr. Martí i Calvell, que l'apadrinà, el Dr. Pla i Deniel, el Dr. Eudald Serra, el fil òleg Àngel
Sallent, el poeta Josep Carner, que li ded icà un sonet, el pintor
Josep Llimona, el diputat Manuel Folguera i Duran, Mn . Antoni
Navarro ... Cantà la missa l'Orfeó de Sabadell. Les parets de l'esg lésia parroq uial de Sant Feliu foren revestides de draperies vistoses per amagar, en el possible, els senyals de l'incendi de la
Setmana Tràgica.
Ens trobem a començaments de segle. El 1906 s'havia ce lebrat
el Primer Congrés de la Lle ngua Cata lana; el 1907 s'havia fundat l'Institut d'Estudis Catalans. Molts treballs de Carreras
(abastament ponderats pels seus biògrafs) eren escrits en castellà
-tal com s 'acostumava en aquella època-; ben aviat, però, ens
manifesta la seva dedicació a la llengua catalana . En el pròleg de
la seva traducció del llibre del canonge francès Beaudenom, sobre
la formació moral i religiosa de les noies, ja es queixava de «la
poca circulació que es concedeix a la nostra ll engua en coBegis i
pensionats».

El I Congrés litúrgic de Montserrat

Fervent seguidor de les directrius jeràrquiques de Roma, Car·
reras té a la ment el Malli l'rapia de Pius X, el 1903, i es proposa
executar les orie nt acions pontiffcies, prec isament en uns mo ments
en què el nostre poble té elements i objectius prou disposa ts per
a emprendre·ho. La gestació d'aques t Congrés. la trobem en la
Setmana Litú rgica de Mont-C sar i en els Congressos catòlics de
B èlgica, amb l'apro vació del cardenal Mercier. Altres antecedents
serien ci ur Congrés Nacional de Mú sica Sagrada, celebrat a Barcelona el 1912, animat pel P. Sunyol i el P. Anselm Ferrer i, finalment, el [ Congrés d'Art Cristià, celebrat a Barcelona el 1913, i del
qual Carreras fou secretari i gran propulsor: s'hi estudia l~en els
o ríge ns i l'evolució de l'art c ristià de les terres catalanes e n totes
Ics seves èpoques i manifestacions. La influència educadora d'a·
quest congrés serví d'aturador a la incúria en què es trobaven els
nostres monuments, i fou mot iu de la insti tució de diversos museus diocesa ns.
En aques t re naixement de la pietat litúrgica, ocupa el primer
lloc el I Congrés Lit úrgic de Montserrat de l'any 1915, el qua l s'ha
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de mencionar fo rçosame nt sempre que es parli del Dr. Carre ras,
que en fou l'organitzador, el secretari i l'ànima, que en portà tot
e l pes, fins a ls més mínims detalls.
D'acord amb l'aba t Marcet, es fundà , per l'Advent de 1914, la
revista . Vida Cristiana ., publicada en català i molt ben impresa .
L'Abadia la posà a disposició del s prela ts de l pa is com una tribuna
útil des de la qua l es podia propagar a la província tarraconense la
litúrgia tal com ja es pract icava a Solesmes i a a ltres abadies benedictines. «Vida Cris tian a., e n la qual duran t els dotze a nys de
la seva publicació va col·laborar el bo i millor de la nostra clerecia
secula r i regular, fou l'òrgan eficaç d'aquell moviment litúrgic incipient a la nostra terra . Les seves pàgines serviren durant molts
anys a Carreras -que llavors te nia molta in fluència a Mon tserra t- de marc adeq uat pe r a portar a cap la tasca de ]a renovació
litúrgica a la nostra terra.
En e l breu es pai d'aquest article no ens és possible d 'encabir-hi
('estudi minuciós que tenim fet de com van transcórrer els actes
d'aquest Congrés, tots celebrats amb gran sumptuositat, al qual
assist iren més de dos mil congress istes. i que fou presidit per
una pila de cardenals, e l nunc i d'Espanya, tots els prelats de la
Província Tarraconense i mig miler de sacerdots.

L'Eucologi
Com a frui t immediat del Congrés, ca l ressaltar l'ed ició de
l'Eucol ogi, que fou la publicació oficia l q ue es repartí a ls congres-

sistes. Aquesta primera edició, a càrrec de Mn. Clascar. Mn . Tarré
i el Dr. Carreras, contenia la versió al ca talà de totes les misses
dels d iumenges i les principals festiv itats de l'any eclesiàstic, junt
amb a ltres oracio ns. La seva estruc tura és comple ta, perquè tot
el text llatí i cata là, a dob le columna, va precedit de notes explicati ves sobre la litúrgia de la Missa. En molt poc te mps s'esgotà
la primera ed ició i constituí un fort èxit, ja que donà un tomb a
la re ligiositat de l país . Acuradíssi m d'esti l i de traducció, no obstant un cert barroquisme mirat des d'avui , fou acceptat àv idament
per la ge nt inteHcc tua l.
Ens deia un llibre ter d'una llibreria religiosa que les persones
que demanaven l'Eu.cologi no acceptaven pas cap altre llibre ni
missal , ja que es tractava d 'una de terminada élite (va lgui la p araula), inteHectua l, que preferia el seu es til a altres trad uccions
més prosaiques .
AI cap de dos anys sortí una nova edició corregida i molt aug109

mentada, en la qual es nola un canvi d'estil j de redacció en un
català més actual. Mort Mn . Clascar, aquesta segona edició corregué a càrrec dels Drs. Tarré, Cardó i Carreras, que l'augmen tà considerablement. Si bé els cants es recomanaven en llatí, les devocions individuals són totes traduïdes al català. Es donen instruccions per a la . pronúncia romana del llatí, signe de la uni tat catòlica. i regles adien ts per a la pronunciació correcta. (Aquesta pronúncia romana del llatí -que tantes discussions ha portat a la
resta de la península- encara avui no ha estat assimilada fora
de Catalunya.)
Se succeïren dues edicions més, ja només en ca talà i, una del
1933, que incorpora la versió de la Sinopsi evangèlica, feIa damunt
l'original grec establert pel P. Lagrange, un llibre que havia edilal
el 1927 amb la coHaboració del canonge Dr. Llovera, una obra
mestra amb la qual s'inicià la .Fundació Bíblica Catalana., deguda
al mecenatge de Francesc Cambó. La darrera edició de l'Eucologi
sortí ja el 1948, també augmentada i ara ja firmada només pel
Dr. Carreras. Les seves introduccions a cada capítol han donat
origen a la crít ica més eufòrica que hem llegi t de lots els comentaristes : Manuel Brunet ens diu que llegint les oracions de l'Eucologi li fe ia l'efecte que estava escoltant el Dr. Carreras.

Article. i conferències
S'ha di t sobre el Dr. Carreras que és més impor tan t el que va
dir i el que va fer que no el que va escriure. Això no obstant, a
l'hora de recollir la seva obra, hi trobem més d'un centenar de
conferèncIes pronunciades, dos mil articles publicats en diversos
diar is i revistes (gai rebé toles les religioses i literàries del seu
temps), una pila de traduccions al cata là, les seves coHaboracions
a la . Veu de Catalunya., .La Publicitat. , . El Matí . , i sobretot els
seus editorials de . Cultura Cristiana . , dels quans se n'edità un
recull que l'Acadèmia Calòlica de Sabadell li ofrenà amb motiu del
XXVè. aniversari de la seva missa nova. Encapçala aquesta edició
un pròleg del cardenal Vidal i Barraq uer, que diu: . Personalitat
forta, d'enteniment àgil i serè, de cor bondadós, de paraula fàcil ,
raonadora i precisa, sap insinuar-se i presentar les coses admirablement i fer-se seu àdhuc el mateix adversari •.
Com deia Mn. Geis, ningú no pOL regatejar el molt que deu a
Mn. Lluís Carreras la cultura religiosa en llengua catalana. En la
festa dels Orfeons de Catalunya de l'any 1917, en parlar de l'Eficàcia espiritual del cant, Carreras féu una exhortació als cantaires
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de Catalunya, e n la q ual glossa les pa raules de sant Agustí : . L'Esglés ia es tesa per to tes les nacions parla totes les llengües; teniu
dret de considerar-vos participants de l mate ix do ». 1 explicava
com .el nos tre poble ha rebut la transm iss ió del do sagrat de Pentecosta, el domini de la seva pa raula pel can t sublim , que n'és la
flama viva ... Fe ia segles -diu- que Catalu nya no cantava ; el seu
espe rit minvava i la seva lle ngua s'esmortia ... I vosaltres e l retrobàreu . A vosa ltres, cantaires de Catalu nya, tant com la Pàtria, us
es tima l'Esglés ia .•

Tota la preparació que pode m veure e n els fidels del nostre
temps, que ta n ama tents segueixen de prop la vida litúrgica segons
el calendari romà i saben pre ndre part en els cants de la multitud ,
prové d 'aquells dies de 1915 i de la genial visió i l'esforç titànic
que hi es merçà des d 'aquell a è poca el nostre Dr. Carreras .
AI lla rg de les seves ac tuacio ns defensà sempre la llengua catalana a l'Esglés ia : cal recorda r els seus articles a . La Veu de Catalunya» i a «El Matí», e ls seus ed itorials a . Cultura Cristiana »
(. Déu gua rdi la República », . Vo teu l' Es tatut ». etc.) i el cèlebre informe que redactà al final de la dictad ura de Prima de Ri ve ra i
que es va enviar a la Santa Seu el gener de 1929, en el qual es
de manava també que es nomenessin bisbes del nostre paí.s .
El seu estil , culte i elegant , demostra una gran formació humanística -grega i Ilatina- , un humanisme cristià, que dóna a la
nostra llengua u.na gran riquesa de fo rmes en la seva construcció
literària. Això fa que els seus escri ts , que es caracteritzen per
la seva cadència --com la seva genial oratòria-, palesin una con·
vieció segura del que calia di .. i fer : que el poble participés en
els actes litúrgics i ho fes es timant la seva lle ngua.
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Neix a Gandesa, capital de Terra Alta i estudia al Seminari de
Tortosa (1895) i a la Ulliversitat Gregoriana de Roma (1906), on
és amic de Carles Cardó i on rep l'ordenació de prevere (1909).
Professor al Seminari de Tortosa (1909), n'és expulsat per les
seves conviccions cata lanistes ( 1921 J, juntam ent amb el seu amic
Mn . .T. Bellpuig, amb el qual havia fundat la «Lliga Espiritual de
la Mare de Déu de la Cinta » (19 19), que Illmbé ha de deixar d'actuar (1921). Manyà continua fidel, al llarg de la seva vida, a l'eswdi de la leologia, de la qual fa 170mbroses publicacions, i a les
conviccions catalanistes i es l1wnté en relació, abans de la guerra,
amb els centres renovadors del pensa ment i la pastoral de l'Església Catalana, com en don en tes timoni les seves coNaboracions
en nombroses revistes i la seva actuació de co nsiliari de la Federació de Joves Cristian s de Catalw'ya. Delingul el mes d'agos t
de 1936 a Tortosa, és alliberat i traslladat a Barcelona, 011 és
1I0valllelll delil'gut pel SIM el 20 de març de 1938 i empresonal
fin s el 27 de maig. A partir de 1940 és professor de religió de
l'l nstihl/ de Batxillerat de Tort osa i, en jubilar-se, el 1961, ha
d'esperar, encara, fins al 1965 per a poder veure publicades, amb
«imprimacur», «Les meves confessions», El 1961 el Dr. Josep Pont
i Gol aconsegueix que faci classes al Seminari de Castelló i, fiIlalmen l, el 1970 10rna a fer classes al Seminari de Tortosa. Mor
el 22 de desembre de 1976.
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JOAN BPTA. MANYÀ I ALCOVERRO
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MN. JOAN BPTA. MANYA,
L'HOMEFIDEL I COHERENT
DR . JOSEP PONT I GOL

Home fidel, sempre i sense defallir, al servei d'uns nobles valors que, com ideals concrets i constants, van informar la seva
vida.
Home coherent, per haver sabut conduir assenyadament el
seu servei a aquells ideals cap a una positiva i enriquidora confluència, configurant així la seva singular personalitat en una unita t harmònica i fecunda .
Ell ma teix ens ho certifica l'any 1965 amb el llenguatge humil
i sincer, amb què va escriure, ja molt gran, el llibre «Les meves
confessions.: «Ara, de vell -diu- les reflexions de la maduresa
espiritual i els records de l'experiència em fan reprendre velles
posicions de sacerdot , d'inteHec tual i de ca talà, amb un fervor una
mica m és serè , però tan sincer com en els dies de ta j oventut ». I

ho trobem escri t encara, i també tan concret, en altres llocs.
Els tres ideal s -subratll em·ho bé- als quals va ser fidel sempre i que van configurar en fecunda coherència la seva singular
personalitat responen, doncs, s implement al triple fet que ell és
sacerdot, és home d'estudi, i és català. Aquests són els ideals «els
quals -continua cscrivinl- he servi t i vull continuar servint tots
el s dies de la meva vida •. I cal precisar que d'aquests tres elements configuradors de la seva vida, el sacerdoci és, sense absorbir-ne cap dels altres dos, l'element aglutinador de tots, i el que
especifica el to de la seva personalitat en una vida de singular coherència, que va se r llarga de noranta-dos anys. Si volguéss im donar-ne una definició, hauríem de dir, doncs, que Mn. Manyà és
«un sacerdot inteHectual cata là •.
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I. SACERDOT INTEl.LECTUAL
Mn. Ma nyà va ser un sacerdot inteHectua l. Va ser eminentmen t
un home d'estudi. L'estudi, continuat , seriós i personal, va ser ja
des dels primers a nys de Seminari a Tortosa, on va ingressar el
1895, fin s a l'últim de la seva vida, c i seu treball principal i defi·
nidor.
Tarannà, formació. professor. estudiós
Cal , però, concretar més . El camp dels seus estudis va ser, de
forma molt especialitzada, per no dir ga irebé exclusiva, el de la fi·
losofia i la teol ogia. J pormenorit7..ant encara més, cal dir que la
ca racterística de la seva filosofia i la seva teologia és un caràcte r
molt predominantmen t es peculatiu . Opinava que en ell -potser
operà una nativa tendència d'especu la ti vismc» .
Ell mateix ens con ta que, essent encara estudian t dels primers
cursos, ja li agradava discutir punts doc trinals amb semina ris tes
teòlegs del seu poble, i que ja des de jove, a falta de vegades de
llib res per a consultar o de mestres avine nts, es dedicava a estu
diu per compte propi i a fer mol t exercici de meditació filosòfica
personal.
Els tres cursos q ue va passar a la Unive rs itat Gregoriana de
Roma ( 1906- 1909), amb e l guiatge mental d'aque lls bons professors,
li van ser de mo lt profit pe r a rebre doctrina i tenir bona base per
a la reflexió personal i la discussió dialèctica, tan de l seu gust.
Eren els bon s temps de la res tauració escolàst ica i el retorn a
St . Tomàs, promoguts per Lleó XIII a mb l'e ncíclica . Aeterni Patris> (1879) . L'a mbient duia a aprofund ir en e ls coneixe ments h eretats de St. Tomàs i dels grans escolàs tics i a contras tar·los en
con trovèrsia, més que no pas a ampliar-los vers nous horitzons.
Un esti l ben a propiat a l tarannà i a la preparació del jove teòleg
Manyà.
Retornat a Tortosa el 1909, el fan professor de Teologia al Se·
minari diocesà .• Són, diu e ll , els millor s anys de la meva vida in tellectua!» . Estava ben a pun t per a fer estu dis seriosos de teologia
i filosofia, i revisar a fons el seu ideari en aq uestes matèries . La
responsabi litat de la càtedra. acceptada per ell amb il'lusió c reixen t,
en va ser la gran ocasió. Foren dotze anys de treball apassiona l,
en els quals va quedar conformada la seva singular per sonalita t
de pensador i escriptor. En endavan t , els es tudis teològics de l'es·
co làs tica i el seu es perit independent, crític i de recerca, li seran
consubstancials i els treballarà durant tota la vida.
w
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Estudis sobre el talent
Tot aquest treball en la modalitat tan pròpia d'eU, de tipus principalment especulatiu i de pensar per compte propi, va exigir-li
des de jove un esforç continuat per a governar eficaçment l'atenció mental.
D'aques t es forç interior, se'n va anar fent molt conscient , j ben
aviat el va preocupar sabe r-ne e l com i el perquè: és el camp dels
seu s estudis filosòfics sobre . El Ta lent . , para He ls a ls de Teologia,
aspecte ben impo ,-tant i origina l de la personalitat del Or_ Manyà ,
«home d'estudi .,
Ell confessa que aq ues ta qüestió va ser-li «una ob sessió des de
les prime ries de la vida escolar»; que els estudis que va fer·ne ,
«són poals tot sovint de les fondàries conscients de la meva vida
inteHectual; són transferència escrita de les vicissituds que ha experimentat la meva inteHigència en els darrers anys, les qua ls són
e l deter mina nt princ ipal de la modalitat del meu estil en els estudis teològics •.
L'any 1921 , va quedar lliu re de la càtedra del Seminari en circ umstàncies desagrada bles. Va aprofitar e l con tratemps de quedar-se sense feina per donar-se totalment a "estudi: se tze anys,

fin s a la gue rra civi l. en e ls quals l'atenc ió preferent del seu treba ll va se r la refl exió fil osòfi ca sobre el talent. Les revistes catala nes de l'època, fèrti ls per a l país i per la nostra Església , en va n
ser constant altaveu.
A més, l'any 1935 pub licava el llibre . El pensame nt i la imatge.
In troducc ió filosòfi ca a la psicologia del ta lent . , i l'any 1936, el primer volum de

CIC

El talent. E stud i psicològic». El segon, amb el ma-

teix títol, va sortir desp rés de la gue r ra, el 1948. En prometia un
tercer, sobre l'aspecte pedagògic de l talent, que ja no va a rriba r
:1 publicar. Tola una doctrina sòlida sobre el que ell e n deia «psi.
cologia de la inteHi gència ». Cal no oblidar que moltes de les seves
e lucubracions i propostes teològiques vénen plan tejades i en part
soluc ionades per Ics aportacions del camp de la psicologia .
Tota la seva teoria psico-pedagògica sobre el Talen t, la va poder
experimentar amplament i amb èx it a les aules de l'Institut de
Tortosa. En va ser professor de reli gió, amb un prest igi enorme,
des de després de la gue rra fins a la jubilació (1 940-1960)_ Les generacions que hi van passar continuaven tenint-lo, jubilat i tot,
com a conselle r i amic, i encara avui el recorden com el millor
professor que ha n conegut.
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Les publicacions teològiques

Les seves publicacions teològiques no van començar seriosament fins després de la guerra, i van durar fins vora el final de la
seva vida. A més de molts i interessants articles i estudi s en cata là, el darrer dels quals és .Notes de teologia eucarística », publicat a Tortosa cI 1974 , dos anys abans de morir, el cos de la seva
teo l og i~1

Mn . Manyà ens l'ha deixat en els cin c volums de «Th eolo-

gumena», escrits en llatí des de l'any 1946 al 1957. No constitueixen
pas un tractat sistemàtic i didàctic de Teologia, sinó que són una
colla de monografi es de les qüestions teològiques concretes que el
van preocupar més durant la vida d'estudiós recercador. Cal subratllar que la major part són qüe tions que vénen marcades per
la seva relació amb les que procedeixen del camp de la psicologia
de l'home, com és ara les referents a la llibertat i la seva dinàmi ca, i les que pre enta la naturalesa humana en el Crist, DéuHome. Alguns títols ho indiquen: . De Deo cooperante» (Sobre Déu
coperador: Theologume na T), «De Christo beato, simulque patiente» (Sobre Crist, benaurat i pacient: Theologu mena III), etc. ~s
la conj unció entre teologia i psicologia en el pensament del Dr.
Manyà . En e l mateix sentit són també notables els llibres d'escatologia . La vida que pas a. i «Enllà de la mort. Teologia del cel
i de l'infern )), i encara d'alt res .
":'s e n aquesta obra escrita, i principalment en els Thcologu-

mena, on Manyà, sc'ns revela com un teòleg de tremp extraordinari, el primer, sens dubte, de la neo-escolàs tica a Catalunya. ~s
el Dr. Manyà, . home d'estudi - , un «sacerdot intcHcctua!lt.

Il .

SACERDOT CATALÀ

Aques t Mn. Manyà, uhome d'estudi., és també i coherentment
un sacerdot «ca talà • . Va ésser-ho i se'n va sentir sempre i amb
Iotes les conseqüències. De vegades deia que era català per determinisme biològic, puix havia nascut a Gandesa i no en podia renegar; però que catalanis ta només ho era per obligació històrica,
és a dir a causa de la història tan adversa que la nostra identitat
coHectiva ha hagut d'aguantar. l per això deia també que escrivia
en català per imposició psíquica i ètica: psíquica per l'herència de
la sang, i ètica per la força del deure.
Com ens ha passat a gairebé tothom de tantes generacions. el
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seu procés d'amor per la llengua dels pares va sofrir un re tard
per l'impediment que ens ha suposat l'escola, de la qual ell ---explica jocosament- ja n'havia «ass imilat prou bé l'argo t castellà.,
però que, e n desvetllar-sc-li la consciència, «obrà com el reactiu
més eficaç •. El primer contacte amb la literatura catalana el va
teni r als 14 anys, en llegir els «ldiHis. de Verdaguer. Ja no va esc riure més en castellà, i convencia amics i coneguts perquè fessin
com ell.

Els ideals de joventut
En aques t aspecte va ser definitiva la seva estada d'estudiant
teòleg a Roma. Hi va trobar i hi va conèixer, casualment, el bisbe
de Vic, Torras i Bages i la seva obra .La Tradició Catalana • . Un
seu biògraf diu encertadament que «aquest encon tre i aquest llibre, ben paït, forcn una fita decisiva en l'estil de Man yà i especialment en la seva dèria de fer «Església en català • .
Més encara: a Roma també hi va trobar d'estudiant el que després seria el prestigiós Dr. Carles Cardó. De seguida tots dos condeixebles i amics es van fer fills espirituals de Torras i Bages,
el qual anava esdevenint, i ja era, el Mestre i «Patriarca" indiscutible. Els joves Cardó i Manyà, inquiet s i iHusionats, començaven a
albirar un horitzó, per ells encara una mica incert, però ja atraient
i lluminós: el d'una Catalunya que anava fent bon camí de retrobament lingüístic, cultural i polític, i que calia que el fes seguint
les petjades de la seva tradició cristiana, per tal com, segons el
solemne mot d'ordre atribuït al Mestre, «serà cristiana o no serà,..
Cal, doncs, que continuï essen t cristiana, altrament no serà la
mateixa. I cal que ho sigui com a resultat d'una acció evangeli tzadora constan t, sincera, diàfana i en llibertat, i no pas d'unes
pressions des del poder, com s'havia anat fent d'acord amb la
secula r t radició. Aquest programa és la traducció catalana de la
doctrina renovadora del Papa Lleó XIn en el camp polític i social. Algú n'ha dit el sistema de . Cristiandat Cultu ral • .
El Bisbe de Vic, Torras i Bages, n'hav ia es tat el «profeta inspirat i anunciador». 1 Manyà i tants d'altres que en van començar
d'ap rendre la lli çó arreu de Catalunya, es disposaven i preparaven
per a ésser-ne servidors i realitzadors. Després, amb l'cxperiènc ia
ant ireligiosa de la República , van descobrir que amples sectors del
país ja no cren pràcticament cristians, i que s'imposava, doncs, al
Poble de Déu una tasca evangelitzadora, de recristian ització: una
pastoral que avui en diríem de missió.
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Aventures i desventures
Els dos joves teòlegs, ja preveres, van reto rn a r a les se ves diòces is, Cardó a Tarragona i Manyà a Tortosa, i, professors als respec tius Se minaris, van anar madu ran t ràpidamen t en la seva personalitat i incorporant-se a aquell moviment renovador. Cardó,
traslladat després i definitivament a Barcelona el 191 8, e n va esdevenint el m es tre per la p loma i el pensament. Manyà hi apor ta rà,
sense defallir, la seva personalíss ima i fecunda coHaboració de S3cerdot coherent en l'estudi i la catalanitat. Romandrà, però sempre a Tortosa, i hi esdevindrà -en circumstàncies bones i e n tantes
d'adverses- «com la consciència catalana a To rtosa», segons frase
incisiva d'un bon comentarista de la seva actuació.
Co m una conc reció ope ra tiva del seu programa de treball, Mn.
Manyà va fU.n dar, l'any 1919, eLa Lliga es piritual de la Mare de
Déu de la Cinta • . ~s document impo rta nt en la seva trajectòria la
conferència in augural de la Lliga, que va pronunciar ell mate ix
sob re c i tema: «Necessitat d'orientar en sentit cristià el moviment
re ligio na lista. - Doctrina de TOlTa S i Bages. - Actuació de la Lliga
espiritual». Senzillament, es tracta d'una adap tació tortosina de
la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat , que Torras
i Bages ha via fundat el 1899 a Barcelona a mb vista a . Ia total reconst itució es piritua l i temporal de l Poble Català •.
En portaven la direcció Mn. Manyà i ci seu gran amic, Mn. Tomàs Be llpuig, professor com ell al Seminari , company d'ideals, bon
literat , traductor de St. Cebrià a la «Be rnat Me tge", i assass inat
en la persecució de 1936. L'acció de la «Lliga. s'adreçà a l jovent
amb gran èxit, i s'eixamplà també molt positivament cap a ls parcs
dels nois. Però l'èxit no devia agradar a to thom . El segon any d 'actuació es va congriar un ambient dens, con trari al contingut i a les
maneres de ser i d'ac tuar de la Lliga; tant, que va provocar la
baixa del Bisbe com a soci i la prudent au tosuspen sió de les activitats. Era l'any 1921.
També els dotze anys de presència de Mn. Manyà i de Mn. Bellpuig al Se minari havien fet efecte: eren dos professors fondament
inteHectuals, eficients i preocupats pels alumnes , i havie n obert
c3mins de renovació teològica i d'acció pastoral, i tots se sen tien
am ics de la nostra lle ngua.
Tampoc n o devia ag rada r a tothom . I va començar d e córrer
que al Seminari s'«enverinava e ls seminaristes amb perilloses innovacions doc trinals i inoportunes tendències catalanistes ; es va pro·
vocar forta te nsió i, per fi , Mn . Ma nyà, Mn. Bellpuig i dos sacerdots
més van ésser-ne cessats a meitat de curs, el gener de 1921. AI cap
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de dos mesos, el mes de març, es reblava el clau amb la suspensió
de la . Lliga Espiritual», de què acabem de parlar.
La sotragada espiritual que va sofrir Mn. Manyà va ser moll
pro fund a. Per asserenar-se se'n va a Montserrat a fer-hi exercicis .
Postergat, però no amargat, perdona tot hom ; no vol tenir enemics;
si servir els tres grans ideals irrenunciables de la seva vida ha
de causar sempre lIuües i malentesos, demana que el deixin en el
lloc més ignorat de l'Església. Amb aquests i altres semblants conceptes d'humilitat i caritat va pregar aquells dies. Ens n'ha deixat
un bell escrit en la seva . Pregària a la Mare de Déu •.
En contacte amb les Iniciatives renovadores
La seva constant estada a Tortosa, fin s aleshores amb càrrecs i
sempre amb problemes, no va apartar pas Mn . Manyà de parti·
cipar en la tasca d'envigoriment de tota l'Església catalana . Tenia
molt clar que calia «veure Catalunya com una unitat pastoral. , de
la qual Tortosa n'és part i no en pot restar absent.
Així, per exemple, va fer costat a Tortosa als . Pomells de Joventub, aquell moviment de gent jove d'esperit cristià, amb plena
finalitat moral i patriòtica, nascut a l'ombra del popularíssim • En
Patufet».
Després, als anys tren ta, va ser-hi l'ànima de la Federació de
Joves Cristians de Catalunya, aquell ample moviment de recristianització de la joventut, . no polític, arrelat al país ., fundat per
Mn. Albert Bonet el 1931. Al grup to rtosí de la FJC, d'u ns cent
cinquanta membres, Mn. Manyà hi dirigia els cercles d'estudi i
Mn. Tomàs Bellpuig hi feia les lliçons de català.
l sempre, però sobretot des de l'any 192 1, en què va quedar
sense feina al Se minari, va man ten ir contac te con tinuat amb les
iniciatives renovadores dels qui des de Barcelona vetllaven per una
adient i fecunda presència cristiana en el retrobament de Catalunya. Eren els seus amics : C. Cardó, LI. Carreras, B. Ubach, Miquel d'Esplugues, 1. Casanovas, etc. l era to t l'esplet de revistes,
que fins al daltabaix de la guerra van marcar en signe de plenitud
tota una època eclesial en expans ió: . La Paraula Cristiana», c El
Bon Pastant, .Criterion », .Estudis Franciscans», . Catalunya Ser
cial», «Analecta Sacra Tarraconensia», etc. ; i centenars de llibres
del Foment de Pietat, i les trad uccions bíbliques, i ... Instruments
tots que van ser el continuat altaveu del pensament constructiu
de Mn. Manyà.
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La llarga nit

Després va venir la llarga postguerra, període fosc per a la cultura catalana. L'actitud de Mn . Manyà va ser sempre clara i coostant. El propòsit de quin seria el seu comportame nt durant aq uells
anys ens consta e n un escrit seu del 27 de gener de 1939 (remarquem-ne la data). Ve a dir que, a teses les excepcionals c ircums tàncies, lisaria de la prudència per tal de no c rear problemes sense
més; «mai, però, escriu textualment, no m'avindré a re s que impor~

ti una vilesa o traYció de la meva consciència de català, aman t
de la seva terra i de la seva llengua».

Duran t ci nc anys va ser encarrega t de la parròqu ia de la barriada de Ferreries. Les seves hom ilies i la seva predicació en ca talà
ten ien molta audiència, pel contingut i per la llengua. Van ser els
anys que jo, per una coi ncidè ncia de relacions quasi familiars,
vaig començar d'anar alguna vegada a Tortosa , i d'establir una
creixent amistat amb Mn. Manyà. Sóc, doncs, testimoni de com
molta ge nt, els diumenges, travessava el pon t de l'Ebre per anar
a missa a Ferreries.
El seu mestratge va continua r, després, a la capella de la Mare
de Déu de Montserra t , de la ba rriada forana de la . Simpà tica.,
prop de la seva . mun tanya.: el modest xa let que, durant llargs
anys i fins a l final de la seva vida, va ésser-li recer de pregària i de
continuat treball inteHectual, i lloc de t robada per a molta gen t
que hi pujava a captar doc trina i consells. Des d'allí va tenir cura,
fins que va morir, del cul te de la capella de Montserrat. Més venera t cada dia, grups nombrosos de tota cia ses de gent feien cap
assíduament a la seva missa, sempre en ca talà. També en sóc testimoni: hi vaig anar més d'una vegada.
Des de 195 1 vaig començar a servir la diòces i de Sogorb . En
les meves anades des del Pa ís Va lencià cap a casa, Tortosa i la
«muntanya. de Mn. Manyà eren sempre escala obligada. Recordo
amb goig i agraïment les conve rses a l'ombra d'aque ll garrofer
de la seva muntanya. Més d'un cop e m va ser llum per al meu ministeri episcopal.

Més aventures I desventures
Canviats e ls límits diocesans i c reada la nova diòcesi de SogorbCastelló l'any 196 1, Mn . Manyà va accep tar iHusiona t el meu oferiment , també iHusionat, de veni r a obrir, com a primer professor,
la càtedra de Teologia del nou Semi nari de Castelló. Aquell curs
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va ser per a ell una experiència que el va rejovenir, i pe r als alum·
nes una experiència nova i positiva pel que fa a la manera d'en·
tendre la formació inteHectual del sacerdot. Encara ara en conserven un record inoblidable. Però aquest fet, que suposava una re·
habilitació de Manyà, tampoc no va agradar a tothom , i els ru·
mors, falsament acusatoris, sobre la causa de la no con tinuació
d'aquell treball el curs segiient el van colpir dolorosament.
Aquell mateix any 1961 els alumnes i professors de l'Institut
de Tortosa projectaven un homenatge de comiat a Mn . Manyà ,
amb ocasió de la seva jubilació com a professor: patrocinar l'edició de . Les meves confessions», llibre que ell havia acabat d'es·
c riure. Aquest bon propòsit es va arrossegar quatre anys sense
poder realitzar·se: no es va aconseguir e l permís per a l'edició
fins l'any 1965; al llibre hi feia nosa el capítol tercer, . Per què
escric en català », que e ll mai no es va avenir a suprimir.
Són dos fets simultan is i dolorosos que van angoixar els vui·
tanta anys del Dr. Ma nyà. Ell va acusar el cop , però va saber suo
perar·lo dignament. Ho va fer , substancialment, qualificant aq ue·
lles adversitats, a la llum de la pregària, com . afer de purificació
sacerdotal»: n'és testimoni viu el seu sentit escrit «Oració del sacerdot perseguit ». datat el 1963.

Finalment!
Finalment, i mercès e n part al nou caire que van anar prenent
les coses arreu del país en la dècada dels setanta, el camí dels no·
l'an ta anys de Mn. Manyà, el sacerdot, l'inteBectual, el ca talà de
sempre, va esdevenir, per a ell , camí d'ancian itat venerable i venerada , que va saber mantenir to thora amb esperit coherent i jove.
Com en els seus bons temps, va fer costat als primers passos
de recuperació pública de la cultura catalana a Torta a. En són
testimoni les Festes Populars de Cultura Catalana . Pompeu Fabra»,
Omnium Cultural, etc ... . El 1970 és proclamat . Tortosí de l'any •.
El 1974, l'Inst itut d'Estudis Catalans el nomena membre corres·
ponent, i li és concedida la Creu d'.Alfonso X el Sabia . , etc ...
El 1970, l'actual bisbe de Tortosa, Dr. Ricard M. Carles, el no·
mena professor dels cursets de Qüestions teològiques especials del
Seminari: tot un gest simbòlic de reparació que s'havia fet esperar
des de les lamentables incidències de l'any 1921. El Or. Carles, que
estimava i venerava Mn . Manyà, el sol qualificar, amb devot sentiment, com «el gennà major de la diòcesi ».
Com a significatiu colofó, l'any 1975, un abans de la seva mort,
122

va ser la nostra Conferència Episcopal Tarraconense en ple que
va anar a Tortosa, a la «muntanya » de Mn . Manyà, per a re tre
al germà sacerdot i mes tre merescut homenatge per . Ia seva fe-

cunda tasca teològica i la seva constant actitud de fidel servei sacerdo tal a l'Església », Com a record li vam fer obsequi d'un banderí que portava, brodat e n seda sobre e l f Oll S de les quatre barres
nacionals, "escut oficial de la Conferència, la «Tau » venerable de
«Tarraco »,
Unes setmanes després el vaig vis itar i vaig poder veure que

conse rvava l'escut penjat reverentment a les tovalles del frontal
de ,'a lla r de l seu o rat ori. Hi va ig vc ure tot un acte de fe en l'Esg lésia conc reta i real que és al nos tre país, com universalment és
en tolS. Em va emocionar. I e mocionat vaig retreure el fet a l'ho-

milia de les seves exèquies, el 23 de desembre de 1976, a la Catedral
de Tortosa. Era el Dr. Manyà de sempre: home de Catalunya, un
«sacerdo t ca talà ",

Sacerdot, inteHectual, català : tres grans ideals que van donar
sen tit específic a la vida de Mn. Manyà. Tres ideals que ell va servir i pel s quals va sofrir amb una fidelitat iHus ionada i mai no
traïda.
Un inteNectual , sacerdot, que «vol subj ugar els esperits a la
fe de Jesucrist; establir i refermar conviccions com les que ell
porta dins l'ànima • .
Un català, sacerdot, que «vol treb allar racionalment per al profit de les ànimes_ i que per això mateix té «preferències decidides
per la llengua catalana •.
«Se sen t, do ncs , inteHectual perquè és sacerdot _ i «se sent ca ta~
là per imposicions d 'apostolat sacerdota!> : tota una vida sacerdotal de singular coherència.
Aquest era Mn. Ma nyà, l'home fidel i coherent.,
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4VENTS

BARCELONA
L'estiu
L'estiu, a més de ser e l temps de
vacances , descans, cultura , viatges , etc., també és el temps, pastoral ment parlant, de colònies i
campaments per a infants i j<r

ves. Enguany han participat a les

colònies del scv (Servei de Colònies de Vacances) uns 9.000 infants , és a dir, un 7 % més que
l'any passat. S'han organitzat 197
activitats (124 colònies, 45 campaments, 24 rules, 3 casals d'estiu
i un camp de treball) . I això ha
estat possible gràcies a l'esforç
de 1.586 monitors. Cada centre
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d'esplai ha organitzat un promig
de dues activitats, amb lIn a mit-

jana de 45 infants. Aquest estiu
e ls mon itors han intentat aplicar

el le ma de JORESCo-84, «El monilar, testimoni de fc ».
També diferents moviments de
joventut han organitzat llu rs
campaments, se tmanes de reflexió o exe rcici s, com és ara la JOBAC, que ha realitzat els campaments tradicionals de pas a segona eta pa (aprofundi ment de l'opció pels joves, per la classe obrera i per Jesucrist) i els de primera etapa, i que, a més, aques t
estiu ha començat l'experiència

d'uns exercicis espirit uals , e n què
han pa rticipat , amb un resulta t
molt positiu , uns 30 joves més
grans de 19 anys. També podem
recordar que tots e ls Agrupaments escoltes continuen utilitzant e l campame nt com un dels
puntals de la seva pedagogia per
reconciliar el jove amb ell mateix, amb els altres i amb la natura.
L'estiu és també temps de
jornades d'es piritua litat de preveres. Així, uns trenta capel1ans
del Penedès i del Garraf es trobaren uns quants dies, dirigits
pe l P. Antoni M. Serramona, i les
vicaries de les zones Nord-Est i
Sud organitzaren uns exercicis,
dirigits pel P. Josep M. Rambla.
e.s te mps de jornades de consiliaris, com les vuitenes de pas toral de joventut, que, amb l'ass istència de 60 cons iliaris de tot Catalunya. es feren e nguany al santuari del Miracle per pa rlar de
«La participació del jove creient
al món i a l'E sglésia., to t preparant l'An y inte rnac ional de la joventut. Po tser a lguns trobem a
faltar e n aquestes jornades una
majo r presència quantitativa i
qualitativa de cons iliaris de moviments evangelitzadors.
Aquesta estació és també el
temps de les fa moses escoles d'estiu, que ha n sabut captar el gran
encert que des de fa te mps ha
ti ngut Rosa Se nsa t amb e ls mestres, i q ue han ana t prol iferant.
Pe l juliol, va tenir lloc la IV Escola d 'Estiu per a Catequistes
organitzada pel S IC, en la qual

van realitzar-se catorze curse ts.
El Or. Jubany, a l'homilia fe Ia a
les Jornades, va reconèixer e l treball del S IC i va fe r referència als
d.iversos nivell s de la cateques i.
En la jornada que va tenir lloc
a Mon tserrat, després de dina r
es va presentar, amb molt d'èxit,
e l «Lli bre verm ell », que és un intent d'exposar de man era ordenada el més fonamenta l de la catequesi i que servirà per a elaborar els dife rents catecismes sego ns les edats. E s tracta del . Fons
bàsic per als catecismes de les
diòcesis catalanes».
El principi de curs : pas per
les Delegacions diocesanes

E l període que va de mitjan
setembre fins a final d'octubre
és cada any un temps d e projectes, de llançaments, de re trobament de la gent, d 'omplir els llocs
i les hores per a recuperar el ritme dels grups .
Certament no podrem parlar
de la gran riquesa de la totalitat
de zones, arxiprestats. parròquies,
moviments, grups, entitats, institucions, delegacions, e tc ., però
podrem fer un breu repàs dels actes d'inici de curs.
Càrita s. Es reprenen e ls cursos
de l'Escola de Formació de Voluntaris, que amplia la seva difusió i reali tza activi tats a Barcelona, Terrassa i Sabadell. Tractaran de les funcions del voluntari
en les diferents realita ts socials,
i es volen aprofundir. en un segon
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curs, els àmb its especffics a què
Càritas cont inua dedicant una
at enció prioritària: infància, vcIlesa, atur, disminults i malalts .
Econot11.ia. Durant els mesos
d'octubre i novembre s'han realitzat les VII Sessions sobre economia diocesana per a explicar
l'Operació Germanor i perfeccionar el s istema comptable, amb
la possibilitat de fer-ho de manera
descen tralitzada allà on hi h a
equips zonals d'economia. El 18
de novembre se celebrà la Diada
de Germanor, la 3a. a Catalunya,
que enguany s'ha estès a to t l'Estat espanyol. Amb motiu de la
Diada, hom ha exposat a les tanques publicitàries d'arreu de l'Esta t un cartell amb una campana
i el text «a hora t e toca a li» (se
i U posa que vol dir: «pagar», i no:
tocar la campana). i s'han divulgat uns espots publicitaris també
mo lt discutits. A Catalunya s'ha
ed itat un cartell propi i s'ha fet
una roda de premsa entorn d e
la situació actual de l'economia
de l'Església catalana (la Diada
del 1983 va assolir força èxit : es
recollire n 31 milions, un 32 '55 %
més que el 1982) i les previsions
de futur. De cara a assolir que
els crist ians, en una línia de comunió amb tota la diòcesi, arribin a una economia suficient,
autofinançada, transparent, solidària, signe de fe, esperança i estimació, es compta m és amb els
equips parroquials d'economja
que no pas amb la publicitat.
Així, a Catalunya es va desestimar el recurs de les «tanques»,
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però, sense saber com, algú «ha
tocat campanes» i han aparegut
aquests ca rtell s pe ls carrers de
Barcelona , que alhora qu e mostren la nos tra dependència exagerada de la Conferència Episcopal Espanyola, poden desprestigiar la bona campanya de Germanor que es fa aquí.
Ensenyament. La Delegació diocesana d'Ensenyament ha adreçat
un a carta als pares dels nens i
nenes d'EGB, per explicar-los
que, en matricular els fills , poden
soHici tar l'ensenyament de la religió, segons la legislació vi gent.
¿Resta suficientment acla rit que
una cosa és la ca tequesi de la comunitat cris tiana i l'al tra la classe de religió, a la nostra Església?
Els pares poden comunicar a les
parròquies o a la Delegació d 'Ensenyament si han soHicit at la
classe de religió per als seus fill s.
Cal es mentar, també, que s'està
a la segona fase del III Congrés
de l'Escola Cristiana, que consisteix en l'anàlisi crítica del document «La nostra proposta educativa», i que es clou ellS de desembre.
MargÏltaci6. El Secretariat de
Pastoral de Margi nació ha programat un curset, al CEP, per a donar una visió global i metòdica
de la realitat de la ma r ginació
a Barcelona. Hi ha el proj ec te de
fer-ne algu ns de més especialitzats amb vista a formar joves
que es dediquin a aq uest món,
d'acord amb la Delegació de Joventut. El Secretariat també ha
projectat un recés trimestral i

una trobada amb la Unió d 'Aba ts per a una Parròquia popular», a
i Provincials i la URC, per refl e- partir d'un documen t elaborat
xionar sobre la resposta que po- per Mn. Francesc Segalés sobre
den i han de donar e ls religiosos e ls condicionaments del . Ser para la marginació. També s'està ròqu ia popular».
La Delegació, juntament amb
plantejant la sensibilització i la
coordinació de les parròquies en la Coordinadora de Cri stians en
e l Món Obrer, ha repetit el curaquest à mbit pastoral.
Catequesi. Amb 102 assistents, set sobre pastoral obrera (ens'ha fet la Trobada O (Curset per guany descentralitzat, a la Vernea catequistes), que es vol con ti- da i a Collblanc) i n'ha fet un
nuar amb la 1 i la 2, de caire d'aprofundiment, al CEP, pe r als
més monogràfic. Han tret nou s qui el curs passat feren l'intTomaterials: . Professió de fe . (un ductori.
cartonet amb el Credo, destinat
El 12 d'octubre, com ja és traa les famflies cristianes), el Ca- dicional , s'ha celebrat la XXXI jorlendari d'Advent, per ajudar els nada de l'ACO, sobre el tema . Reinfants a viure aquest temps li- s istim la c risi: obrim el futur »,
túrgic, un retallable amb les fi gu- amb una ponència de Mn . Miquel
res del pessebre i els cursos de Elhombrc, que va ajudar els miliformació de catequistes per cor· tants a re flexionar sobre les caurespondència (<<Forcat.).
ses estructurals de la crisi econòPastoral familiar. S 'ha n editat mica, les seves conseqüències (di.
les «Orientacions per a l'educació vis ió i c risi de la c1asse obrera i
en l'amor i la sexuaUtat» i el lli- del moviment obrer) i la necesbret «Les relacions sexuals pre- s itat de donar esperança per part
matrimonials». Es continua poten- dels cris tia ns (reforçar l'actitud
ciant la pastoral pre-matrimonial , militant, conversió a l'Evangeli,
s'ofereix ajuda als acollidors de valorar les petites accions, no topromesos dels arxip¡"estats amb lerar agressions a la dignitat i a
el suport del CPM (aquí també ens la solida ritat de ls t reballadors ,
hem de condoldre de la mort del lluitar contra e ls sistemes legals
Sr. Mique l Tej ero, me mbre de i iBegals que oprimeixen la classe
l'equip de pa storal pre-matrimo- obrera, canviar les mentalitats,
nial). S'està estudiant la creació lluitar per la igualtat i la qualitat
d'un I nst itut d ' Estudis Familiars de vida, trencar l'individualisme
i d'un servei d'acolliment per a i el consumisme obrin t nous capersones separades o divorciades, nals de solidaritat).
i l'increment del contacte amb
Pastoral universitària. Cal d esles allres diòcesis de Catalunya. t acar la primera trobada de la
Pastoral ob rera. Parròquies Po- coordinadora el 6 d'octubre, i la
pulars està debatent el tema in- celebració eucarística de principi
teressant de «Pastoral popular de curs del Moviment Cristià de
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Professionals, que se centrà en
el binomi conversió-compromís .
Com ja és sabut, el Moviment
a provà un documen t progra màti c i unes normes de funcionament.

de Ca tal unya i s'ha n im pulsat
dues trobades, amb el Primat de
la Tarraconense i el bisbe de Solsona i tots els delegats i consiliaris generals dels moviments,
e n què es trac tà el pape r dels
delegats, dels moviments i dels
Pastoral de joventut
bisbes i el tema «Per una lectura
del món jove en uns temps nous»
Hi ha hagut renovació en l'e- (document que in clou un estudi
quip de la delegació. Mn. Joa- sob re els medis sòcio-culturals
quim M. Cervera i la Sra. Fran- dels joves, una teologia pastoral
cina Pl anas han aca bat la seva que obri ca mins de complemengestió de tres anys, i hi han en- tarietat i acords entre els difetrat la germana Assumpta Mont- rents moviments de joventut).
serrat, de la Sda. Família d'Ur- Oh! ¿Per quan una plataforma
gell, i el candidat al diaconat serena, acordada, no «estructuraLluís Nadal; hi continuen el P. pesada . si nó força jove, dins l'EsGenís Samper i el P. Antoni M. glésia, aglu tinant plural que perSerramona, aquest com a delega t meti arribar a tot tipus de jove,
sense interferències ni disperconfirmat per tres anys .
La Delegació continua convo- sions, expressió de l'Església jove
cant les reunions del Consell Dio- catalana , oferta renovadora per
cesà de moviments, els delegat s als joves que esperen i pont d'interrilorials d'arxiprestat de jo- terrelació amb les altres plataforventut i, ara també, el coHectiu mes parelles de les altres naciode consiliaris que s'estructura en nalitats?
Per tal d 'oferir un lloc de predues instàncies (una, en què es
tro ben to ts els consilia ris de jo- gària, s 'ha començat a endegar
ventut de Barcelona en unes jor- un cop al mes una pregària comunades de reflexió i d istribució de nitària jove amb el Sr. Cardenal.
feines concretes : fitxes bíbliques a la catedral. L'Aplec de l'Esperit
per a joves, revisions de vida de Poblet 85 va tirant endavant,
sobre la sexualitat, etc., i una al- amb el lema de l'Any Internaciotra, on es reuneixen els consilia- nal: . Participació, desenvoluparis-capeJla ns) .
ment i pau», i aviat e ls grups, les
Es visi ten les zones i els movi- parròquies i els moviments reme nts i es coHabora amb altres bran la crida per a tots els joves
delegacions, com Ensenyament, més grans de setze anys.
El Departament de Joven tu t del
Ca teques i, Família, Escola Cris tiana , Marginació, Càrilas, el SCV CEP continua treballant, mes
i SIPAJ. S'ha participat a les re- com que s'ha apuntat poca gent al
unions de delegats de joventut curset per a animadors de g:rups
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de joves, es publi caran les ponències de l curset e n un llibre (a mb
el materi al bàs ic pe r a tot jove
o ad ult que vulgui tira r endava n t
un grup de joves) i s'inte nta rà
fer e l curset descentralitzat pe r
zones i arxiprestats, com en alguns casos s'ha fet amb una bona
assistència (per exe mple, a la
zon a 1.4 durant el prime r trimestre del curs, amb més de quaranta assistents).
Referen t a ls mov iments de joves, podem des tacar les següent s
notícies:
- L'assemblea plenària d'HORA 3, de l 12 a l 14 d'octubre, a
Corbera de Llobrega t, per marca r les prioritats i línies dels propers anys: aprovació eclesiàstica,
formació d'animadors de grup,
aprofundime nt en la tasca educativa i evangelitzadora, auto finançament i organització de les zones.
- El Moviment de Joves Cristians d e Comarqu es va celebrar
les jornades de començament de
curs a les comarques de l Penedès
i e l Va llès amb un prom ig de seixanta joves as sis tents, alguns en
etapa d'iniciació i alt res en etapa
de preparació com a iniciadors .
La campanya d'aquest curs gi ra
entorn de la presència i la pa rticipació dels joves en la vida de l
poble, i es desenvoluparà en e ls
àmbits cultura l, soc ial, polític i
del lleure, amb el lema «Ep!
Vols ser-hi ?, e n la línia de l'Any
internacional, i tal com s'expressa a • Fa rcell. Recull de material".

- La J 08AC ha fe t les trobades
dc princi pi de curs per Federacions, amb el llançame nt del «Ju tjar» cic la Campan ya in ¡ciada el
Cll rs passa t obre els prob le mes
dels joves de condició ob rera dels
80. També ha n tingu t lloc les trobades de consiliaris i d'iniciació
de responsables, i d'a profundiment de Ics opcions pel s joves
de segona etapa que no havie n
fe t els campaments.
- La JOC ha publica t el quadern d 'acció militant . La teva
acció c rea vida! ", i e l cartell
«Som joves, volem la lluna! •.
Ai xí continua la campanya, tot
ofe rint aques t quadern que perme t que cada jove hi escrigui la
seva realitat (d'aturat, del seu
barri o poble, de l'escola o el treba ll , e tc.) . S'hi inclou una enquesta d'acció, una planificació i una
ava luació.
- El M UEC, de l'li a l 14 d 'octubre, ha celebra t una a ssemblea
ge nera l a Alella, pe r ressituar la
tasca de ls milita n ts i la del movime nt en l'actual contex t sòciopolftic i eclesia l. Les prioritats
declarades són: l'ex pe,-iè ncia d e
les opc ions evangèliques, l'articulació de ls di fere nts comp ro misos
dels milita nts en un proj ecte globa l que e ls a rreli més " la unive rsitat i a ¡'escola, e l servei a
es tudi ants i la form ació pe rmanent dels seus membres .
- El s altres moviments continuen les trobades segons llurs
opcions i es til. I fi nalme nt, vo ldria esmentar la mort de Mn . Pujadas, consiliari dels Encontres
129

de P romoció J uvenil , de la qua l
tots e ns condolem, to t agraint-li
e ls seus esforços per oferi r a l ~
joves un itinerari cris tià.

Altres coses
Com pletant aques t r epàs de
les De legacions i dels Secto r s
fu nc io na ls, cal no oblidar els nostres ca pellan s que treb allen a l'Àfri ca o a l'Amèri ca Llati na, a ls
qu a ls la Delegació de Missions
continuJ enviant informació (COI11
a mos tra, esmentem el «full groc»
sobre Ics not icies de l'esti u , fe t
per Mn . Joan Sa nmartí: Circu lar
nú m . 22); el . Full In formatiu .
del bisbat ta mbé va reco llint al·
gu nes de les cart es q ue ells envien. Jus tíc ia i Pau ha enviat a
totes les parròq uies u n m a terial
m o lt ben fet i suggere nt per a
un a «set mana o jornada per la
pau a la parròqu ia », amb textos
cvangèl i c~ . pregàries, tip us de celebracions, etc., mo lt ú til. També
ha parti ci pa t en la cons titució de
la Taul a ca ta la na pel re fer ènd u m
sobre ¡'OTA N i va coHaborar en
l'orga n ització de la Unive rs itat de
la Pau , de l'es tiu , a Sant Cuga t ,
amb la parti ci pac ió de més de
300 es tudiants i 70 ponents, e n la
q ua l es va de ma na r als països
(Iesenvo lu pa ls que no au gme nt in
el pressupos t d 'a r mament per a
l'a ny 1985 i q ue fac in públic
aqu es t comprom ís a l' ON dava n t
els països pobres.
Aq ues t curs han come nçat 12
al u mnes nous al Sem inari major
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(ac tualment hi ha 58 seminaristes). Mn. Francesc P rieto ha estat
nome na t su perio r de l Semina ri .
La Facu ltat de Teologia, com j a
és norma l, va ina ugurar el curs
a principis d'oc tub re, i tot el que
en depèn o hi està en relació
(I nsti tut de Teologia i Form ac ió
pe r mane nt, q ue enguany fa un
Curs fo na m enta l sobre Karl Rahne rI·
La URC ha posat en marxa ci
Centre de Vida Re ligiosa i Es pi ri tua litat (CEVRE) per de envolupa r
un programa sobre l'ésser religiós
a fin als del segle xx, l'eucaristia
i la comu nitat, a més de semina·
ris, deba ts i recessos.

Pas per les zones
Totes les zo nes ha n in iciat e l
curs i en podem des tacar a lguns
esdeveniments, xer ra des i debat
sobre la Teologia de l'All iberam ent (a rxi prestats de les zones
No rd-Es t i de Barcelona-Sud, Sta.
Coloma, etc,). Una moda? Una
m ost ra que la ge n t llegeix més e l
di ari del q ue ens pensem ? Va l la
pena que la pre msa i to t e l debat
entre e l Va ticà i els teò legs suda me ri cans hagi n despertat en nosa lt res qu elcom laten t ; però potser el més impor tan t és que recollim el ma terial pre· teològic i
teològic q ue ja hem expressat en
moltes trobades, revis ions de vi·
da , recessos i assemblees i el re·
elabo rem a par ti r de la nos tra
realita t ca ta lana i de la necessi·
tat d'a lli berament i d '«a m o rifica·

ció» per part de l Senyo r, no u s
sembla? L'Església va cam inant
e n la d ia lèctica; gràc ies Ratzinger, gràcies teòlegs lIa t ino-americans.
També s 'han fet cursets pe r a
catequistes (arxi pres lals de Poble
Nou, Provençals, zo na Sud, Terrassa, Ma taró ... ); reunions i trobades de ls Consells pastorals parroq uia ls (zona Nord-E sl) i dels
Consell s de zona (TerrClssa , Vallès Or iental, zo na Sud); reu nions
i troba des de c apellans (zona Sud ,
Te r rassa, Maresme), i a lt res accions més puntuals, com és ara
una campa nya sobre l'atur (Bada lona) i Ro meries a Mo ntserrat
(Te r rassa, Sa nt Andreu-SagreraBon Pas tor)_

I el bisbat , com e stil?
No cal dir que hi h a r iquesa
al nos tre bi sbat : moltes trobades, reunions, recessos, projectes,
ser\'eis de for mació, etc., i que
es pe rem que dura nt aq ues t cu rs
to tes aq uestes potenci a litats es
posin de nou en joc i facin avancar en tot~ e ls nos tres c r istians
la fe, l'esperança, l'a mor , llur incidència com a fe r ment en la ciutada nia, l'opció i, sobretot, ll ur
comporta r!lent prà.c tic a rav(,1!"
dels més pobres, la comunió entre els membres de la diòcesi i
a mb els de les esglésies loca ls de
tot e l món (en es pecia l les catalanes i aquelles a mb què ens podem senti r a mb més sinton ia, per
Ja seva vitalitat o perquè h i te-

nl m pon ts ant ics o act uals: Amèrica Llatina, Àfriea, e tc_lo
Com a in tent d 'oferir un lloc
de lrobada, reflexió i celebració
i de contrares tar la d ispersió i
la manca d'express ió púb lica d'un
eSli l espe ra nçador de fe r Esglés ia e nmig de ls pobres, ha sorgit
la iniciativa de l Fòrum «Home
i Evangeli », que, malgrat a lgunes reticències de caire clericali sta , es tà tira nt endavant amb força, amb un a mpli supo rt de m oviments, gru ps, conseJls p arroqu ials i arxip resta ls, revis tes i
persones que tene n responsabilitat d'auto rita t en la nostra Església. 1!s u na inicia tiva que ha
desvet ll a t interès a d'a ltres bisba ts ca ta la ns i del Pa ís Valencià
i que s'assembla a la q ue l'Assoc iac ió de teò legs fa lemps que
està dese nvo lupant a Madrid.
La de mocràcia, pe rò, és difíc il
a l'Església. En come nçar el curs,
mo lta ge nt ha quedat sorpresa
perquè e ls vica ri s e piscopa ls
nOliS, des p rés d'una consulta (no
pas \'otaci6), han es ta t confirma ts pe r un any més . e:s veritat
que ca l fe r els no menamen ts potser no en bloc i sense precipitació e n els canvis, i que cal la
continuïtat en la lí nia pas tora l
de l Co nsell Ep iscopa l (e n aquesl
sentit és posit iu que a ixò hag i
provocat una nova manera, potser més racional i més prope ra
a la real ita t, de funcionar aquest
Con sell , lot un int les zones 2, 3,
4,6, 9 i lO, pe l seu caire eminentment obrer, i les zo nes 5, 7, 8, 11 ,
12, 13 i 14, pe l seu caire més
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comarcal-rural , tol deixant sola
la l , pel seu caire cen tre-urbà),
però això no treu q ue l'esccp ticisme augmenti entre el clergat
consultat i bona part del laïcat.
L'altra sorpresa ha estat la dissolució de) Consell presbiteral per
a constituir-ne un de nou (a primers de gener!) d'acord amb el
nou Codi de Dre t Canònic, cosa
que ha posat de manifest una
vegada m és la nostra dependència de la Conferènc ia Episcopal
Espanyola , i per tant, la necess itat d 'auto nomia de la catalana.
També s'ha evidenciat la complicació de la nostra diòcesi,
quan a d'altres bisbats s'han escoll it solucions més si mpl es (a
Menorca sols s'han fet uns pe tits
canvis pe r adaptar-se a les normes de l nou Codi, sense treure
els membres elegits anteriorment). Finalme nt , s'han palesat
de nou alguns inconven ients: la
dcsp ¡-oporcionalitat entre el nombre de capellans i el nombre d'habit ants a les zones (hi ha zones
on coincideixen la riquesa de capellans i la riquesa de les butxaques de la majoria de la població, i en d'altres coinci deixen les
dues pobreses); la desproporcionalitat e ntre el nombre de capellans que treballen e n algu n àmbit pas toral com el de la joventu t, i el nombre de votants; i finalment, la desproporció entre el
nombre de votan ts i e l de votats
(no hi ha una representati vitat
exacta). Llavors als cristians,
se'ns fa bastant difícil defensar
en els nivells de barri , d'entitats
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i polític, la representativitat al
màxim de proporcional, perquè
sigui la més adequada possible a
la realitat de la població, qua n
a l'Església ni nosaltres mateixos
ho complim . Potser tampoc no
cal que «cns jugucm els quartos»
en aq uesta qüestió del Consell
Presbite ral, ja que són més importants els avenços pastorals que
s'estan fent en la línia de l'Assemblea Diocesana, però són contras ignes que entre tots hauríem
d'evitar.
El Document del Consell Pastoral diocesà sobre . La presència dels laics en l'Església i en el
món », que ara es distri bue ix amb
un qüestionari perquè es discuteixi i s'hi faci n su ggeriment s, ha
esta t tractat en diferents instàncies del bisbat (la reunió d'arxiprestos, el mateix Consell Episcopal, etc.).
A Ics reunions sectorials del
Consell Episcopal s'ha parlat de
l'atenció als capellans (zona Centre). de les necessitats prioritàries a l'hora de construir o adquirir locals per a equ ipaments
pastorals cn els barris populars
i de tenir-les en co mpte a l'hora
de distribuir e l Fons COl11l1 Diocesà (zones obreres) .
Finalment cal esmentar la preparació del Nadal, en el temps
d 'Adven t, pe r mitjà de recessos ,
pregàries comunitàries, xerrades,
celebracions de la reconciliació ... ,
a parròquies, movime nts i comunitats. Aques t cúmul d'activitats,
engranatge de tradició i re novació, donarà al nostre bisbat es-

perança i fecunditat. Així ho desitgem.
Ah! I no us perdeu dues perles en la vostra lectura: l'auca

que ha publicat Càritas Diocesana i un document sobre l'espiritualitat dels capellans obrers.
Joaq uim Cerve ra

GIRONA: I ARA, LA NEU
L'any va començar am b tempe- desanimem. La naturalesa humana
ratures polars: onze i do tze sota és mesquina. I hom veu l'Església
zero a la capital. Canonades reben- sota el prisma de la seva humanitades, manca de corrent elèctric, tat, de la seva mesquinesa, que en
manca d'aigua, insolidaritat ciuta- res no la diferencia de tantes insdana. Després van venir la neu i titucions humanes. Després, hom
el glaç. Els quatre rius gelats, les pensa en el designi salvador de
carreteres i els carrers convertits Déu i s'adona que Ell va enviar el
en pistes de patinatge, més cano- seu Fill per salvar, des de dins,
nades rebentades, gent que aca- aq uesta humanitat mesquina . I
para aliments, més insolidaritat ho m troba consol.
ciutadana. Durant aquestes festes
de Nadal, Cap d'Any i Reis es van
recollir, a les comarques gironi-

nes, unes quan tes tones d'aliments
destinats a Etiòpia. La solidaritat

Algunes notlcletes de
començament d'any

va funcionar. M oltes institucions

La pri mera, el flaman t ordinaeclesiàst iques hi van coHaborar. dor que eos han dut els Reis. El
Però, tot seguit, la petita insolida- pe rsonal de Secretaria camina
ritat de cada dia, manifestada a com infant amb sabates noves. Sí,
partir d 'una simple ona de fred. senyor! Aixeco acta que, des de
Jo penso que la solidaritat, com començaments d'aquest any 1985,
la vida c ristiana, no està feta úni- el Bisbat de Girona disposa d'un
cament de grans gestos, sinó -so- ordinador. Tothom el pot visitar.
bretot- dels petits gestos de cada Lluent, amb el seu teclat, amh la
dia. A vegades, els cronis tes . ens seva pantalla, amb el seu estri im-
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decret del Bisbe de Girona, hom
ha apuj at l'estipendi de les misses. A partir d'ara els capellans
podrem percebre la quanlitat de
tres-centes pessetes com a almoina
de les misses manuals; i, si es
tracta de misses gregorianes, llavors l'a lmoina puja a qua tre-centes pessetes. Hom especula a veure si també ens apujaran el sou
en la proporció de les misses.
de poc, tol S es tarem [¡txal s. To- Aquestes han augmentat en un cincaran un piuet i sortirà, de car- quanta per cent. Si el sou pugés
rera, lola la vida i miracles de en la maleixa proporció, a partir
qualsevol de nosalt res. El comen- d'ara cobra ríem seixanta mil pestari més sarcàs tic de tots ha estat se tes mensuals; cosa que no esel d' un c u rial, que ja ho ha vist Iol taria gens malament, però que enen la vida eclesiàstica: .En praxi cara no ens posaria al nivell de la
pastoral encara som a l'edat de pe- majoria de les profess ions i ofidra... i ara instaHen un ordina- cis . Pe rò tot això no són res més
dor! Ito Jo penso que no n'hi ha per que especulacions sense gaire foa tant. Ni lama ni tan calvo, com nament. El que és real és la gratidiuen els nos tres conciutadans de ficació de Nadal. To ts els capellans
més enllà de l'Ebre. Un ord inador gironins vam percebre la quantitat
és una màquina i, com to la mà- de quaranta mil pessetes com a
quina, té una funció relati va. Sem- eslrenes (aguinaldo) nadalenc, copre serem imprescindibles les per- sa que va costar -segons càlculs
sones. I la pastoral mira les per- de fiar- a la Diòcesi la respecsones i no les màquines. El factor table quanlitat d'uns dotze mihumà és essencial. Ens haurem de lions. Esperem a veure què deci·
continuar equivocant, haurem de deix el Consell Presbiteral.
I la tercera notícia és que e l reccontinuar funcionant a partir dels
nostres encerts i mesquineses. No- tor d'una vila giron ina d'uns dos
més que, d 'ara endavant, l'ordina- mil habitants s'ha vist, de sobte ,
dor ens dirà -en una llengua es- amenaçat per una con testació potrangera- que ens hem equivocat. pular. El bon home, am ic d'accions
Però això ja ho sabíem, no neces- un xk pintoresques -amb tota
sitem pas una màquina que ens la bona fe del món-, va voler doho recordi. En tot cas, necessita- nar una sorpresa als feligresos, i
ríem un ordinador que sabés va fer instaHar uns altaveus a l
mentir. l , d'aquests, encara no campanar perquè tothom pogués
n'han fabricat.
seguir la celebració de la missa
La segona notícia és que, per dominical. Amb ci que no com ppressor, el trobareu instaBal a les
oficines de Cúria. A Solsona certament que ens guanyen en dis·
seny i acaba I de les inslaHacio ns
curials. Però a Girona no ens moquem amb mi lja màniga, i tenim
ordinador. Ara tothom fa càbales per endevinar per a què
servirà l'andròmina. Alguns -els
desconfiats perpetus- ja han
començat a fer córrer que, dintre
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tava és amb la reacció popular.
Una com issió de veï ns --cal pensar que no eren només e ls dormilegues- va anar a lrobar el ballle
i a aixecar acta de protesta contra
e l reclor. No sé si l'acusació fou
de perlorbació de l'ordre públic
o de violació de la Cons litució e n
l'aparta t de la lliberta t de consciència. El bon rectoret no comptava amb el pluralis me i l'ona secularitzadora que ens es tà envaint.
El bon home va have r de baixar e l
volum de decibelis a fi que només
ho sent iss in e ls de dins. Algú comentava, i no sense raó: Si algú
vo l oir missa, que s'aixequi i vagi
al temple i, si ho vol fer des de
casa, ja té la televis ió. El raonament és «en b àrbara. (vull dir que
és evident i carregat de seny i de
raó). Ara ja no som a ls anys quaranta (ma l que pesi a molts). Ara
ja no escauen aquelles solucions
pas torals de prepotènc ia i menyspreu de la llibertat de la persona,
com aquesta anècdota real que us
explico ara mateix. En un poble
ce lebraven la Sanla Missió. El
rector va advertir als missioners
que hi havia un descregut recalcitrant que es tava malalt i que de
cap manera no havia permès que
el capellà entrés a casa seva. Els
missioners van trobar la solució.
Van inslaHar, a l costal de la seva
fin estra, un potent altaveu. No havien passat ni quaranta-vuit hores que el desgraciat ja demanava,
per amor de Déu, confessa r i combregar.

La pastoral dels sagraments
altres pastorals
Tothom sap a bastament que la
pastoral concre ta dels sagraments
és u n dels lrencacolls dels nos Ires
paslors. A pesar dels esforços
- molt meritoris i, fins i tot, eficaços- la gent continua demanan t sagraments per motius molt
dive rsos i pinto rescos, sovin t bastant a llunyats d'una ac titud clara
ci c fe. Bateigs, casamen ts, comunions ... A Girona no som excepc ió. a s simptomàlic el cas del militant comu nista que compareix
davan t del rector per demanar-li
que accepti el seu fi ll a la primera
comunió «perquè no m'emprenyi
més» (i perdoneu l'expressió un
xic crua , pe rò real com la mateixa
vida).
Acabe n de sortir dues c irculars
dels Vicaris Generals sobre el baptisme i la primera comunió, i sobre e l sagramenl de la Confirmac ió. Pel que fa a la primera comunió, els Vicaris GeneraJs disposen taxativament: «Els rectors
o e ls responsables immedia ts dels
infants que han de fer la primera
co munió. e ls adme lran a la recepció de l'Eucaris tia després de la
comprovació prèvia i documell tal
(ci subratllat és meu) que han rebut el sagrame nt del Baptis me .•
CaJ entendre que es «colave n» alguns no bateja ts. I també remar·
quen altres aspectes, com per
exemple . l'a usteritat en les despeses i en la fes ta familiar». Tot
i que, en molts d'aques ts altres
as pec tes no ens n'acabem de sor-
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tir, perquè la gen t va a la seva.
Tothom recorda a Girona les tri·
fulgues que va tenir el Dr. Jubany
quan va voler imposar un vestit
de primera comunió diferent del
tradicional. Hi va haver enganxades de campionat amb els pares.
I qui va paga r els plats trencats
van ser els soferts rectors. La pi·
caresca va trobar sistemes d'obviar la normativa diocesana, des
d'emprar ves tits de núvia de «quita y pon », fi ns a cercar llocs se·
miclandestins de celebració, en e ls
quals el responsable no mirava tan
prim.
Una normativa semblant és la
que contempla la segona de les
circulars dels Vicaris Generals,
aquesta sobre el Sagrament de la
Co nfirmació. Un dels punts ca·
lents de la pastoral d'aquest sa·
grament és l'edat dels confir·
ma nds. Els Vicaris Generals es·
tableixen que .a la Diòcesi de Girona, l'edat dels confirmands serà
a partir dels catorze anys •. Hi ha
una determinada tendència a Girona, man tinguda sobretot per capell ans d e l'Opus Dei, d 'admetre
a la Confirmació candidats més
joves. en contra de l'op inió de la
majoria dels rectors, que encara
voldrien retardar-la més. Per això
els Vicaris Generals, després d 'establir els 14 anys com a edat mÍnima, afegeixen tot segui t que «es
procurarà de seguir la tendència
a diferir-la més, a fj d'aconseguir
els avantatges que una major maduresa i estabilitat humanes dels
confirmands comporten per assumir els compromisos de vida cns136

tiana ». Veurem què passarà. De
moment, no hi ha hagut reaccions,
almenys d'una m anera pública i
notòria. Les circula rs dels Vicaris
Generals són dos documents bonics: ben fets i pastoralment suggeridors (us remeto a la lectura
del Butlletí de l'Església de Girona, de desembre del 84). Llàstima que, a l'hora de la veritat ,
els documents servevixen per a
ben poc, i tothom fa el que pot i
tira pel dret, perquè el que ens
fa lla no són les idees, sinó la matèria prima, i la nostra incapacitat de donar-hi una forma substancial adequada als temps que
vivi_m i a les exigències evangèliques. (Aq uest paràgraf m 'ha quedat rodó. Ho veieu com la filosofia tomista ha servit per a alguna
cosa?).
l un fet divers sobre la pastoral
de sagraments i similars. Les par·
ròquies de la ciutat d'Olot (cal
recordar que Olot és una ciutat
carlina i conservadora) han fet
aixecar el vesper amb una disposició pastoral sobre les esqueles
de difunts. Han estable rt, de co·
mú acord, que és millor -d'ara
endavant- que no consti a les esqueies si els finats han rebut o
no han rebut els sagramen ts. Amb
aques ta mesura volen evitar una
discriminació de persones i també
el fet que hom pugui demanar els
sagraments més per qüestions de
rutina social O de prestigi que no
pas per raons de fe. Hom comen ta
que hi ha hagu t empipaments per
part d'alguns parroquians d 'OioI.
D'altres diuen que els que més

puc dir que bona part d 'aquesta
crisi s'ha sol uciona t. Almenys aLxò
és el que apa reix en un a memòria
d'activitats que el Cen tre Ecumènic acaba de trame tre ~ Ics
autoritats diocesa nes i a la premsa local. Aquest es tiu passat, c i
Cent re ha funcionat sota la diJa fa UIl5. nny~, al començament recció d 'un eq uip responsable, predel pon tifi ca t gironí de l Bisbe Jau- s idi t pe l rector de la parròquia, i
me, to tes les parròq uies dc Ja ciu- compost per un frare bel ga. un
tat de Girona (vull dir els recto rs ca pellà fran cès , un fra nciscà i un
i e ls vicaris) va n esmerçar Il argue~ clare tià, ambdós de Barce lona, i alsessions per mirar de reformar la guns m embres de la Comunita t de
pastoral del s enterraments. E ~ J esús , una Associació pie tosa que
tractava, s implement , de sup rimir té la seu a Ba nyo les. Les ac tivitats
la missa in d iscriminada a ls fune- d 'estiu ha n esta t : misses en di ferals. Però la di gna assemblea no reniS idiomes, una celebració coes va e nte ndre, després de lIar- munitària de la penitè ncia en franguíssims debats sobre el tema. cès, unes sessions de pregària coVan arribar a una solució de com- munitària, culte evangèlic a càrrec
promís que tot hom sa bia, per en- d 'un pastor aust ríac, i culte o r todavant, q ue no duria enlloc. Van dox, pres idit per Monsenyor Alvoler fe r servir d'àrbitre el Bisbe, fonso García Palma, de l'Església
perquè e ll dec idís què ca lia fer. Ortodoxa Apostòlica Antioquesa
l el Bisbe, molt hàbilment i molt d'Es panya. (Pe r cert, he preguntat
assenyadame nt, els va tornar la a perso nes coneixedores de la ma·
pil o ta ; e ls va dir qu e ell refrenda- tè ria qui és aquest monsenyor i no
ria el q ue les parrò quies decidis- n'he tret l'aigua clara. Sembla que
s in . La cosa va quedar com abans, es va se parar d'una a ltra L'sglés ia
amb la natural satisfacció d'al- ortodoxa i va fundar un a espècie
guns rectors, sobretot d'algun d'esg lés ia autònoma, de caire mopròxim a l'Opus Dei.
nofisita . Més o m enys, això és e l
que he entrellucat. Si a lgú té dades més prec ises , li prego que
Més sobre el Centre Ecumènic m'ho acabi d'aclarir) . Ultra aq uestes activita ts de culte també han
de Platja d'Aro
treball at a mb infa nts, joves i
A la Crò nica a pareguda al n . adults . AI c~p íto l de valoració de
84 de QUADERNS DE PASTORAL les act ivitats, els mateixos respon(octubre '84) us parlava del Cen- sables diuen -a )'info rme- que
tre Ecumènic de La Pla tja d'Aro i eren conscien ts que ca lia dedicarde la seva crisi. A ho res d'ara ja hi a qu est a ny, molt de temps sens'han empipat han estat els de les
funeràries. 1 ara que dic [uneràries, potser algun dia caldrà parlar d'aques ta institució. En algun.
llocs, han estat les funeràries les
qui han marcat Ics pautes pastorals dels e nterra ments; i això no
ens ha fet cap bé.
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se recollir-ne fruits immediats. 1
diuen textualmen t: «L'estat del
Centre, tant en les instaHacions
com en els serveis pastoral, era
molt deficient.» Aquesta «notable»
deficiència l'han solventada, per
un costat, amb obres de millora
per valor de 685.000 p.; i, pel que
fa a les deficiències pasto ral s, ca l
suposar que les acti vitats ressenyades són la resposta. Subratllo
aquest punt perquè ho m hi pot
veure encara un pòsi t de la crisi
que va sofrir e l Centre Ecumè nic.
Recordo que aquesta crisi es va
solventar després de les converses
a tres bandes en tre el Bisbat, la
Pa rròquia de Pla tj a d'Aro, i Casa
Missió de Banyoles, entitat que
havia cu idat l'a nimació del Centre,
des de la seva fundació -en temps
del Bisbe Jubany- fins a l'esclat
de la crisi -se tembre de 1983.
A mi m'agradaria molt que Casa
Missió de Banyoles pogués exposar les seves raons en tot l'afer.
Descarto ci Bisba t, ja que m 'imagino que ha servit d'àrbitre de Ja
pales tra. Per suposat que no dono
credibilitat absoluta a les informacions que ressenyo, puix vénen
només d'una part. Motiu de més
per demanar que Casa Missió hi
di gui la seva. Crec que, en nom de
QUADERNS DE PASTORAL, puc
oferir Ics pàgines de la nos tra revista per a aquesta funció.
També poso un interrogant ca utelós sobre les pre teses ac ti vitats
ecumèniques del Centre; i més
quan els mateixos responsables
actuals diuen, d'una manera molt
e nigmàtica, a l'informe: «Un alt re
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aspecte són les activitats ecumè niq ues. Aquest any s'han limitat a
ced ir ci loca l a ls grups q ue s'hi
han presentat , sense cap iniciativa
per la nostra part. Constatem que
hi ha possibilitats, i segurament
val la pena, de dinamitzar tot
aquest aspecte, tant pe l que fa a ls
contactes amb persones co m a les
ac ti vitats que es poden realitzar.
Per avançar en aquest senti t cal,
primerament , que les instàncies
pertinents facin sent.ir e l seu suport a aquesta línia de trebal l. »
Per a qui va aquesta indirecta ?
Per a l Bisbat? Per a l Secre taria t
Diocesà d'Ecumenisme? Cal recordar que, a l front del Secretariat
d'Ecumeni sme . hi ha el capell à
diocesà Mn . Josep Puig, de Casa
Mi ss ió de Banyo les, part interessada en la crisi. Jo com prenc que
hi ha feines ingrates i poc bri llants. Però -repeteix~ m'agradaria mo lt que hom donés una
versió diferent dels fe ts. I ta mbé
la presentació d'un programa con cret d'ecumenisme. Això beneficiaria tothom.

Un altre problema
de Platja d'Aro
Com a mínim , val a dir que e l
rec tor de Platja d'Aro, Mn . Pere
Vila, a més de scr un bon amic,
és un home que es presta a informar, cosa que no puc dir d'altres
instàncies i persones de la diòcesi.
M'ha fet arribar una memòria de
la capella particul ar de S'Agaró ,
durant l'estiu 1984 . Aques ta cape-

lla forma part d'una urbanitzac ió
particular, al te rme parroquial de
la parròquia de Platja d'Aro.
Aques ta urbanització, amb ci seu
restaurant La Gavina, és coneguda
a bas tament de tots e ls lectors.
Aixi m'estalvio de donar més dcta lls d'ubicació. A la ca pe lla s'hi
va celebrar culte durant mo lts
anys i, rins i tot, alguns casa ment s
d'aquells que s urte n al s diaris . A
la mort del propietari, c I Sr. En sesa, les coses es van co mplicar. Hi
va haver prob lemes amb el Bbbal i amb la Parròq uia . Hum \ '3
estar a punt de tancar la capella
al culte públic. Finalment , es vc u
que es va arribar a una solució
provisional de compromís. La Parròquia de Pl atja d'Aro es va en·
ca rrega r d'assegurar e l cu lte. L'informe dc l'cstiu passa t ve signat
pel P. Jaume Rigall, franciscà del
convent de La Bisbal, e l qual, jun.
lament amb e l rector, e lP. Antoni
Andrés, claretià, i el Sr. Jose p Ser·
ra Tarré, sagristà, rormaven l'equip res ponsable de la capella de
S'Agar6. El P. Jaume Riga ll -en
carta a Mn . Pere Vila, inclosa a
l'informe- diu, entre altres coses: . EI primer diumenge que hi
vaig anar, la capella em va fer la
impressió d'una casa abandonada:
trossos d 'esparreguera i flors se·
ques per la sagris tia; i la pols que
ho envaïa tot. _ 1 més endavant,
parlant de la participació al culte,
diu : . Cal remarcar que la gent
"assis teix a missa" ja que la participació dels fid els a les respos·
tes i invit acions del sacerdot a la
pregària són quasi nul,les, La im-

press ió que jo tenia, en celebrar
l'Eucarist ia, e ra que la celebrava
davan t d'un camp de cols. Són les
e ucaristies més fredes, amb participac ió de fidels, que jo he ce·
lebrat. _
El mateix P. Ri gall insinua que
tot això po tser és degut al fet que
a missa només hi va la gent que
viu als xalets de la urbanització
privada, donat que hi ha una tanca-control al comença ment de la
urbanització. Jo penso que aquest
deu ser un dels punts conflictius
de tot l'afer.
Veurem què hi diu el Bisbal.
Trobades a Banyoles
La Casa Diocesana d'Espiritua·
li tat, que està situada a Banyoles,
s'ha convertit en un centre important de trobades de to ta mena.
Darrerament n'hi ha hagut dues;
to tes dues pel mes de febrer de
1985.

La primera fou la Jornada Dia·
cesana d'Estudi per a capell ans,
Jaics i religiosos. Uns dos·cents
participants . • Predicava_ mossèn
Joan Bestard sobre els reptes que
els canvis en la societat fan a l'Església. Treball intens - un xic con·
fú s i poc pràctic, a la meva ma·
nera de veure. Jo pe nso que certament necessitem informació i
refl exió sobre aquesta informació.
Però cal que no ens aturem en
aquest punt, que és e l que sol pas·
sar. Cal que, de la informació i de
la re fl exió, en traguem propostes
d'acció, I que les assagem, aques·
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bitera l; i són set: els dos Vicaris
Gene rals, el Rector del Seminari,
un canonge, un ex Vicari General,
i dos rectors. No m'ha semblat
descobrir massa entusiasme al
presb iteri diocesà per aquests nomenaments. Tots plegats hem vist
passar molta aigua sota el pont
de la vida diocesana. I sabem que
les coses no canviaran pas, d'avui
per a demà, per un consell més
o un consell menys. Posa ria la mà
al foc que molts capellans ni sc
n'han assabentat.
També ha quedat constituït, de
manera definitiva, el Secretariat
Diocesà de Pastora l Litúrgica. 1
dic de manera definitiva perquè
ho diu el nomenament dels compo·
coltisme deu ser, actualment, el nents. AI mateix decret, si és que
Mo vime nt eclesial - i gairebé sc- teniu curiositat per entrellucar
gur juvenil- més i.mportant de l què vol dir això, s'hi exposen les
Principal. El Bisbe Jaume féu ac· raons. Hom fa his tòria. I diu que,
te de presència a la Trobada. El l'a ny 1964, el llavo rs bisbe de Gi·
Bisbe Miquel es va excusar. AI rona, Na rcís Jubany, constituí una
moment del comiat, els consiliaris Comissió de Pastoral Litúrgica,
escoltes es van creuar amb una no- que va funcionar a tota màquina i
drida representació de cristians va collir abundosos fruits. Va ve·
evangèlics, que iniciaven la seva nir, després, un temps que el matrobada a la Casa Diocesana d'Es· teix decret qualifica així : «Despiritualitat de Banyoles. Ambdós prés d'aques ta primera etapa, en
coHectius es van saludar cordia1- seguí una altra d'un cert esmorment.
teïment, durant la qual minvà for·
lament l'acció renovadora fins a
extingir.se gairebé del tol.» (En
aquest paràgraf entre cometes
un recull final
hom hi pot veure -amb el lògic
Ja tenim coHegi de Consultors. te mor a equivocar-se la mà perPer decret de 21 de novembre pas· sonal del Bisbe). L'I de ma rç de
sat, queda constituït aquest orga· 1982 es constituí, amb caràcter ex·
nisme nou, d'acord amb el cànon perimental, el Secretariat de Pas·
502 del CIC. Com s'escau, tots són loral Litúrgica. I ara es constimembres de l'actual Consell Pres· tueix amb ca ràcter definitiu. Que-

tes propostes d'acció. O sinó, el
personal té la impressió que l'en·
tretenen. r això no és bo per a la
sal u t eclesial.
La segona trobada fo u la dels
consiliaris escoltes del Principat i
les Illes. Un bon estol de consilia·
ris de pràcticament totes les comarques catalanes, i també de Ma·
llorca i Me norca, va rer cap a Ba·
nyoles. L'Escolt isme passa un bon
mo ment. Hom recupera consilia·
ris que, per diverses causes, havien fet figa. Hi ha demanda de
consiliaris a l'escoltisme. Els nois
i noies accepten que, des de dins,
hom els plantegi qüestions sobre
la fe i l'Església. l això és cspe·
rançador. No cal recordar que l'cs-
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da explicat l' incís. Augurem al
nou-nat «Secretariat definitiu »
una tasca curull a d'encert, tot i
que no resulta gens fàcil ni afalagador el futur immediat de la Litúrgia (corren vents de posar el
peu al coll de les veHeïta ts litú rgiques postconci liars) . Pe rò aques t
parèntesi ja és una altra hi stòria .
En poc temps se'ns han mort
quatre capellans i un altre sc n'ha
anat a l Perú. Dels que s'han mort,
un tenia quarant-tres anys . No cal
dir, una vegada més , que dintre
pocs anys les coses se'ns posaran
difícils. Al s Consell s hi ha sobre
la taul a el te ma dels ministe ris
laïcals. Però no crec que pass in
d el plantejament del diaconat permane nt que, per cert, encara no
s'ha instaurat a Girona.

T, finalment, una noticia políticoreligiosa. Durant la prime ra quinzena de gener es va celebrar el
Congrés de Convergència Democràtica de Catalunya. T un capellà
gironí s 'ha vist imp1icat, com a
un dels protagonistes. en un obscur afer. Mn. Josep Plaia i Mateu ,
capellà palamosí (de Palamós Costa Brava) era militant de CDC
i Conseller Nacional. Per uns fets,

al moment de la campanya per a
les e leccions municipals del seu
poble, es va veure expulsat del
partit d 'una manera que ell considera iHegal. Al moment de celebrar-se el Congrés, Mn. Plaia va
acudir-hi, com si res no hagués
passat. Allà hom li va impedir
l'entrada. I el l, que és home que
no s'espanta fàcilment, va comen-

ça r una sèrie d'accions legals que
- n'es tic segur- duran pel car·
rer de l'amargura els convergents.
Mn . Plaja és home d'idees fixes ,
en aq uest punt; i és de mal doblegar. En altres afers, s'ha distingit per la seva tossuderia, la seva
cons tància a defensar les seves
pos tures, cosa a la qual té tot el
dret. CDC no sabien el que feien,
quan van expulsar Mn. Plaj a sen·
se haver previst tots els aspectes
legals, i sense haver tapat totes
les poss ibles sortides. Ara tindran
a l'esquena un «incòrdio» que no
els deixarà en pau. Mn . Plaia és
rector d'un poblet de 200 habitants, proper a Palamós, que s'anomena Vall-llobrega. I em penso
que continua com a Notari en la
secció d'Exhorts del T ribunal Eclesiàst ic de Barcelona.
Quim Pla
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DES DE LA TERRA FERftnA
Gairebé és fi d 'any, i ens trobem plenamen t aboca ts a les fcs-

tes nada lenques; sembla, doncs,
q ue tot faci més iHusionada la
nostra esperança. Però encara ho

serà més (si hi cap), s i actuem
amb una mirada c rítica que ens
faci esbrinar la veritat d'allò que
hem viscut a l llarg del 1984 (que
aviat serà h.istbria) i que s'emportarà e l 1985 per fer-ne vida .

de l Corpus a la Seu Vella de lleida ; assemblees, trobades i jornades de tota mena de moviments,

comun itats, etc .; Escola de Teologia. que va fe nt camí i amb
projecció a la Zona aragonesa;
Escola de l'Espl a i i Colòn ies; no
hem fet cap temple nou, però
inaugurarem una piscina al CoHegi Episco pal ..

El 1985
El 1984

ni ; nova casa sacerdotal a Ll eida;

Per al 1985, a termini curt , mitjà i lla rg, cal tenir en compte :
la celebració a primers de ge ner
(2, 3 i 4) de les VIII J ornades
de Pastora l Juvenil , a mb el propòsit de redacció del Di rectori
Diocesà de Pastora l Juveni l; Assemblea de Càritas , el 27 de gener; celebració del s 25 anys del
Seminari d'es tiu , avui R cs i d f>n r i~
Sacerdota l i Casal de Colònies.
Vilalle r, a l'aixopluc de l'ermita
de Riupedrós.
T el que serem capaços de fer,
amb l'aj ut de Déu i la coHaboració de tots. Cal e smunyir-se bé
el magí pe r respondre amb inventiva a l'alè de l'Esperit. J!s compromís seriós tot el referent als
adults i a la seva participació
més ple na e n la pas to ral, com a
la ics.

edifici gran, bonic i aus ter pe r
a l Se minari (fins fa pocs dies era
la Casa S acerdotal); celebrac ió

Po tser, segur, e m deixo coses,
però espero que me'n pe rdona-

Els de l' Església a la Terra Ferma deixem com a llega t a la hi stòria i orerim al nou any les realitzacions següents : cinc capellans ordenats durant e l segon semestre; tres diaques permanents
ordenats el novembre i el desembre ; celeb racions de l'Any Sa nt
de la Rede mpció, fins i tot amb
un pelegrinatge a Roma; nou re-

glamen t de l Consell presbiteral;
nou Consell presbite ra l amb 24
me mb res (5 de nat s, 2 de designats pel bisbe i la resta per elecció); CoBegi de Consultors; nomenament d'arxiprestos (14); nomenament de tres Delegats de Zona;
Secre tariat Diocesà de Pas toral
Fami lia r; orientacions pa storals

per a la preparació del ma trimo-
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reu; i, si més no, admeteu que
la me mòria humana és feble . Però
no vull tanca r la «c rònica. sense recordar (que prou ho mereixen) tres mossens que emprengueren e l camí cap a la Casa de l
Pare, que e ls cridà amb veu la n
forta i clara que són per sempre
amb e ll : Mn . Todó, Mn . Solé i
Mn . Domènech ,
Aques ta «crònica» ha es tat
quelcom dife rent, però es Iem en

un temps que ens invita al canvi
a mb es pe rança , l'Advent. Ah! i
bons Re is a lothom , és a dir, no
rega ls per a mi, car Reis és un
dia per a aprendre a fer regals a
qui ho necessita, per a saber estar sempre a l costa t dels qui
menys tenen i són. Com ho fe ren
el s Mags amb Jesús .
Fins ... a l 1985, si a Déu plau
en cara m'hi voleu .
Jaum e Montaña

CRÒNICA DE MAUORCA
Ja floreixen els ametllers, en- responsabi litat, formació permaguany una mica més tard puix el nenl, obe rtura a l món); repàs a ls
mes passa l milja Ma llorca amb la qualre objec lius paslora ls del preserra quedà florida de neu . És un sent trienni (acció social, pas toral
presagi gojós de primavera, que de joves, revisió del directori de
es va repelint cada any en l'i lla sagra ments, pastoral de l'ensenyad'or. Benvingut s ia!
ment); anàlisi de les estructures
d iocesanes (consell episcopal, consell presbi lera l, consell de Pas tora l, delega cions); anàlisi de les esSituació de la diòcesi
truc tu res de base (parròquies, arDia IS de dese mb re proppassal xiprestal s o sectors, comun itats
es reuní el Con sell diocesà de Pas- religioses. moviments seglars, votoral i el bi sbe Teodor pronuncià c ac ions); urgències que es detecuna ponència sobre la «situació ten a la nostra Església d'avui (urde la diòcesi ,. , que tractava dels gències de reflexió i estudi , d'exsegüen ts temes : realitats que afec- p li cilació de la fe, redescobrim ent
Ien el conjunl de la diòcesi (cons- del prop i carisma, obertura al
ciència d'Església diocesana i cor- món) .
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Fou una ponència, ara publicada i passada a revisió del s qui
s'hi vulguin interessar, prou com-

pleta i lúcida en molls d'aspectes.
Ara es demana que s'aportin res·
postes sobre les llacunes, ombres
i llums no explicitades a la ponència o que es manifestin els
desaco rds. Dia 2 de març se sabran les respostes en la propera
reunió del Consell de Pas toral.
Assemblea de religioses a Petra

En celebrar-se enguany el segon
centenari de la mort de Fra Jun!pel' Serra, com ja deia a la passada crònica, Petra, la vila nadiua
del gran missioner franciscà, és
punt de referència i de concentració de mo lls de grups eclesials.
Així ellS d'octubre se celebrà en
aquella antiga vila la desena assemblea de les religioses de vida
apostòlica, organitzada per la CONFER. Bon nombre de religioses ompliren primer l'església conventual de Pe tra, on eS congrià la
vocació del nin Miquel Josep Serra i Ferrer. El P. Sebas tià Vicedo,
guardià del convent de Sant Bernardí, pronuncià primer una conferència sobre Fra Juníper i presentà una bona mostra de diapositives sobre el P. Serra i les scves missions cal ifornianes, Hi hagué també una conferència del P.
Jo rdi Llompart T.O.R., sobre el dinamisme missioner de les comunitats religioses i la pastoral diocesana. El dina r de germanor fou al
puig de Bonany, la muntanya de la
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Marc de Déu on Fra Junípcr s'acomiadà dels petrers per Pasqua
abans d'embarcar-se cap a les tndies occidentals. Es visitaren la
casa nadiua i e l museu juniperians
i clogué aques ta assemblea l'Eucaristia que, a l'església parroquial de Sant Pere, presidí el bisbe de Mallorca.
El dissab te i diumenge 17-18 de
novemb re el Min istre general dels
Frares Menors també reté visila
a Petra. Per primera vegada en
la història un ministre general
O.F.M . visitava la nost ra illa. Fou
una vi sita entranyable, en què el
P. John Vaughn, californ ià de naixement i irlandès d'origen, es trobà amb (o (es les comunitats franciscanes de l'illa i endemés venerà
la memòria del gran fundador i
evangelitzador del seu Estat nadiu. Amb aquest motiu es presentaren en S volums les cartes del
P. Se rra, valuosíssim testimoni del
seu tarannà missioner i de la seva
labor apostòlica. Els volums porten una breu biografia del P. Serra, obra del P. J acin to Ferm\ ndezLargo, O.F.M., autor de la «positio. històrica per a la beatificació
del nostre missioner, que sembla
pròxima.
Visita pastoral

Enguany la visita pastoral es fa
per arxiprestats i no per parròquies. Dura pocs dies. Fou anunciada el 10 d'octubre de l'any passat. Es reuneixen els diversos
grups homogenis Goves, educa-

dors, agents de pastoral , acció so· La Província eclesiàstica balear
cial, etc.) a diferents indrets de
Continuen les tasques i els con·
l'arxiprestat. Un objectiu priori·
tari és el contacte del bisbe amb tactes en tre les tres diòcesis per
la joventut. La vi sita pastoral co- aconseguir la Província eclesiàstimençà pel gener i acabarà pel ju· ca. Els tres bisbes s'havien reunit
lioL S'hi celebra també el sagra· pel març del 1984 a Eivissa, els
ment de la Confirmació. S'envia d ies 7 i 8 de juny a Menorca, i
primerament un llarg qüestionari com a resultat de tot això el con·
a to tes les parròquies: amb ell i sell presbi te ral de Mallorca, reu·
amb la visita del bisbe es preté n nit a Santa L1ucia dia 8 de novem·
tenir una «radiografia» de la par- bre proppassat, rebé una àmplia
ròquia, de l'arxiprestat i, al fin al, informació sobre aquest punt des
de tota la diòce i.
de la perspectiva històrica, la geogràfico·cultural, la polfti ca sobre·
tot a partir de la recen t recobrada
Autonomia. També hi és exami·
La Xina s'acosta a Mallorca
nada la perspectiva pas toral amb
Abans d'anar a Madrid, el preo els avantatges que duria una coorside nt de la República popular de dinació eficaç de serveis al poble
Xina, Li Xiannian, volgué aturar· c ristià de les Balears.
se a Mallorca. Per primera vega·
El nostre consell presbiteral es
da en la seva v ida, di uen, ci diu- reuní en sessió extraordinària a
menge dia 11 d e novembre visità Ca'n Tà para dia 15 de novemb re
un temple catòlic, la nostra Seu, amb els bisbes de les tres mes i
i ad mirà la seva esplè ndida arq ui· la petició de la Província eclesiàs·
tectura, que li fou explicada de· tica fou u nàni me.
talladament. Sembla que quedà
Ara veurem com van les coses
sorprès de la seva mag nificència per les altures romanes perquè
arUstica . El bisbe el va rebre ama· tanmateix d'allà ha de venir la dar·
blement i també el capltol de ca· rera paraula. Certament la Procanonges . Visi tà també la Cartoi· víncia valen tina, a la qual pertaxa de Valldemossa. Se mbla que nyem, no ens satisfà: històrica·
les seves intencions eren marcada- ment ja fou malformada, ara tamment turístiques amb el fi de pro· bé ho és i no funciona . Si assomoure a casa seva el turisme com lim el que per unanimitat s'ha
l'hem promogut els mallorquins . demanat des de tots els arxipresEn efecte, darrerament també una tats, s'haurà de veure s i es cadelegació xinesa ha visitat Mallor· m.ina cap a una operativitat autènca amb aquesta intenció tècnica tica i es van esmorteint e ls antics
ben concreta.
recels de les iUes menors contra
la major, fruit sob retot del fet
provincià. No tot es resol amb la
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creació de la Província, però pot
ésser, si la sabem emprar, una
eina vàlida de trebaU i de comunió
en tre Esglésies vertaderament
germanes.

si per qualque cosa m'heu de mes·

ter... El dijous vinent, dia 20,
també tinguérem claustre extraor-

dinari per elegir el consell perma·
nent, format per tres professors
i el Rector del Seminari. Les e1ec·
cions aques tes sí que foren ben preEl CETEM
parades, ja que els professors i de·
Dia 13 de desembre el bisbe do- legats dels alumnes em demanaren
nà per aprovats els nous Estatuts la meva opinió (cosa que agraesc)
del Centre d'estudis teològics de i a Ja primera votació. per majoria
Mallorca (CETEM), erigit el dia li absoluta, sortiren elegits Mn. Barde juny del 1970 i afiliat a la Fa- tomeu Bennàssar, Mn . Pau Oliver
cultat de Teologia de Barcelona i el P. Josep Amengual. El bisbe
dia 28 d'octubre del 1971.
a l Claustre demostrà el bon enEl curs passat treballàrem en teniment que s'havia manifestat
la redacció d'uns nous Estatuts, en la votació. animà tothom a contasca una mica penosa i polèmica tinuar i potenciar la tasca del CEen alguns punts que s'alçuraren TEM, prometé la seva ajuda moral
per la passada primavera. L'estiu i econòmica a una insti tució vital
amansí la tempesta i a comença· i que havia de ser ben viva a la
ment de curs tothom veia la ne- nos tra diòcesi.
cessitat de deixar enllestits els
Per refermar més la sintonia ennous Estatuts i de procedir a les tre el bisbe i ci seu consell epis·
eleccions de la direcció del Centre. copal i el CETEM, dia 22 de gener,
El mateix dia 13 es convocà claus- els del Consell permanent tinguétre extraordinari per votar una rem una llarga converSa amb ells
terna de tres professors que havia pe r promoure especialment la forde ser presentada al bisbe perquè mació permanent del clergat a la
n'elegís el Director. Ara no sé com diòcesi i per acostar el CETE M a
hauria de con tinuar ]a crònica. no les realitats diocesanes. Dia 30 de
per cap emoció sinó simplement gener tinguérem claustre ordinari
perquè la cosa m'agafà de sor- i es va proposar la idea d'enviar
presa i la sorpresa encara em du- una circular a les parròquies, conra. Resultà que vaig quedar inclòs vents de religiosos i responsables
en la terna i, com un roc, el càr- de les comunitats femenines per
rec em va caure damunt per grà- oferir els serveis que el CETEM pot
cia i vo luntat del bisbe. Jur que prestar a tota la diòcesi. La circuno vaig fer campanya electoral, lar duu la data del 2 de febrer.
que no hi hagué simonia, que ...
Ara els Estatut s han de ser re·
totes les disculpes que hi vulgueu visats i ratificats per la Facultat
afegir seran poques. Però, aquí de Barcelona i per la Sda. Congreem teniu, a la vostra disposició, gació de l'Ensenyament catòlic.
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Normalització lingüística
A la fi, el nostre Govern autò'
nom s'ha decidit a fer una carn·
panya de normalització Iingüis·
tica, amb prou propaganda al car·
rer i a la nos tra migrada em issió
de TV autonòmica. Si bé és ve ri·
tat que un encara no sap prou bé
què entén el nostre Govern de
dretes per nOl*malilzació Iíngüb-

tica. El projecte de Llei dorm dins
e ls calaixos i ja veurem quan i
com el l.reuen . Diuen que el pro-

jecte està bé. Que Déu i els seus
san ts, amb l'Àngel custodi del
Regne de Mallorq ues, ens el guar·
di de qualsevo l perill. Amén.
Una socie tat privada, «Voltor »,

duu endavant e l projecte de rece pció de les em issio ns de la TV3
caLalana. Sembla que tot ja és a
punt. Qualcú argumen ta no sé
quins separatismes. un volgut scparatisme de Catalunya s'entén .
Però les esperances són bones i el
Govern nostre de cada dia no sap
per on prendre. Pareix cada vc-

gada més proper el dia que Alfà·
bia també enviï a les nostres llars
Ics emi ss ions catalanes. Alesho-

res crec que seria l'hora d'arribar
a un bon enteniment en tre catalans i illencs per fer una TV ca-

da co p més te nos tra », de tots els
qui parlam la mateixa llengua, pe r
un intercanvi profitós dels nostres
països.
Però no c regueu que tot són roses . Un tal anònim Roig ha escrit
un lIibrot sobre història i llengua
balear que retreu el visceral an ticatalanisme de sempre. La polèmi-

ca encara surt als diaris. La batalla no és guanyada, però espe·
ram, vaja si ho esperam, que la
victòria arribarà.

Pere L/abrés
Sa Bona Nova de Marc
Hem rebut una carta datada a
Pina, el 28 de febrer de 1985, i
tramesa, com es llegeix al sobre,
per . Grup de Preveres de la Part
Fo ra na i altres preveres_o La carta, mo tivada pel comentari del
nostre cronista Pere L1abrés sobre la publicació d'una versió de
l'evangeli de Marc en mallorquí
dia lectal, va seguida de trentacinc s ignatures. ~ s el text que
inserim a continuació. - Red .

/-I avent llegit la crònica de Ma·
llorca de Mil. Pere L/abrés, ell el
Il. 85 del mes de novembre pas·
sa t, volem sortir al pas dels que
co nsid eram judicis parcials que
emet el cronista i bon amic Mn.
Pere.
La tasca que ha duit a terme
l'equip tradu ctor de «La Bona Nova segons Sant Marc_ ha suposal
lIloltes hores de treball, confron·
tació amb els textos orginals i comentaris tes més moderns, entre
amants del llenguatge nostrat i
bell i biblistes d'indiscutible com·
petència. Si el P. Guiu Call1ps es
va engrescar en una feina com
aques ta i va voler que fi guràs el
seu nom, endemés de prologar-la,
fou precisa ment perquè va intuir
que acostava l'originalitat tfe l'e147

vangeli a les tormes peculiars de lúrgics ofi cials, que hem eslat els
la lIellgua calalalla di ..s la page- primers a defens ar i sovint hem
s ia mallo rquina, que ,t'ha sabut ¡/agut de manlenir una difícil l/uise rvar millor la saba que moltes

ta per a usar·los en les celebra·

ciwats del Pri .. cipal i de Mallor- cions, quan encara hi havia una
ca maleix.

majoria reticent i que simplement

Els qui han redaclal direcla- celebrava en caslel/à.
m e .. 1 la Iraducció i aquells qui
Sap bé Mn . Llabrés que nosald'una o altra torma hi hem col- Ires valoram i agraïm de veres
laborat som conscients de les li· aquell estorç . hislòric. que ell va
m itacions i els mancaments, ja ter, junlamenl amb altres, per leque es lra cta d 'un intent bas tant nir d'hora les Iraduccions adaplanou, i su.posa la manifestació es- des dels Leccionaris, Missals, Ricrita d'una sin taxi i d'una orto- tuals, elc., a ti que es poguessin
gratia que, Iol i respeclant al mà- emprar a la Lilúrgia, a les nostres
xü,., les normes oficials del cara- liles. Per això mateix, esperam
là, assum eixi les tormes co f/ o- per part seva una valoració, en·
quials o dialectals, sense caure cara que sigui crítica, de l'esforç
per res en «gonellism eslI, barba- (q ue és gran ), que ara s'eslà pe;
ris mes o arca";smes estèrils. Na- san t en aques ta t rad ucció o ver·
tu ra/meni, això és difícil, i s'hau- sió popular dels evangelis.
Vos ad juntam un ejem plar del
ra" de subsanar llacunes, errors
o in cro ngruències en la segona . S I. Marc. perquè el pugueu conèixer de primera mà i pugueu
ed ició que es pugui fer.
la tasca que es duu endavalorar
Enguany s'està treballant en la
traducció de l'evangeli de S I. Llu c, vant. tasca que HO serà - ho
en detri·
i són ja devers el ca pílol 7è. En- c reiem sinceramentment
de
la
normalit
zació
lingüís·
lre molls preveres, catequistes, infa nt s, perso nes m ajors i famíli es lica, sinó ben al co ntrari, hi apar·
cristianes de la nostra ruralia, s'ha tarà una riq uesa que henl rebul
pogul Il otar W1D acollida ben fa - com a herència d ins el nostre po·
ble.
vorable i tma sintonia perfecta.
Agraint l'alenció que hagi pogul
Com es diu a la inlroducció O
_Cancell ,., no es tracta d'un text merèixer aquesta caria, tl S salu·
que vulgui suplantar els textos li- dam alenlament.
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CRÒNICA D'URGELL
Interès internacional pel Beatus

Manyanet i Janer

Les pàgines de la història marquen la identitat d'un poble. Això
encara és més veritat a l'Esgléun comentari de l'Apocalipsi, que sia, la qual sempre ha poat la
per a explicar les escenes bíbli- seva fo rça de les fonts bíbliques i
ques no sola ment empra el llen- del testimoniatge de les persones
guatge sinó també els gràfics i exemplars. A Roma, el 25 de noels colors. Això fa que les pàgi- vembre va ser una autèntica fesnes del còdex siguin autèn tiques ta urgellenca amb cants i missatjoies per la seva expressivitat i ges en català. Més d'un centenar
de diocesans, presidits pel Bisbe
bellesa .
Recentment des de dos països Joan, van ser presents a la beaben llunya ns han vingut perso- tificació del P. Josep Manyanet.
nes a visi tar ci museu i a reco- Fundador de dues famílies relillir informació escrita i gràfica gioses -els Fills i les Filles de
de l'obra romànica. Primerament. la Sagrada Família-, escampà
un escriptor i un fotògraf del Ja- Ics ll avors de la senzillesa evanpó, els quals e ns ha n explicat que gèlica des de la seva ciutat nala senzillesa i l'austeritat de les diua, Tremp, fins a les missions.
línies del romànic són molt pro- A l'escola i a la famJlia trobà la
peres a la seva sensibilitat i sin- millor defensa contra el liberatonitzen molt bé amb la seva cul- lisme de la seva època. L'altra
lura. Concretament sobre el Bea- festa , a la Seu d'Urgell , el d ia 30
tu s manifesten : «Algunes ilius- de desembre: commemoració de
tracions tenen fins i tot alguna la mort de la M. Anna Maria Jasi militud amb les nostres llegen- ner, fundadora de les Religioses
des orientals. En el còdex hi ha de la Sagrada Família d'Urgell.
la serp de set caps; al Japó te- Dona de tremp, que, amb l'esnim una llegenda de la serp de tímul del Bisbe Caixal. obri un
vuit caps. Sentim la inquietud solc ampli i una centúria d'histò·
de la recerca del sentit de la ria, on les seves filles havie n de
vida». Darrera ment, un periodis- colgar llavors d 'ensenyament i
ta i un fotògraf de Nord-Amèrica, ajuda als malalts. Arreu del bisels quals volen fer un reportatge bat d'Urgell , e n l'ambient camsob re l'obra en una revista de perol, havien de llescar el pa de
Nova York. Han visitat també la cultura i esdevenir bàlsam suala catedral i la resta del museu. vitzant en el dolor. Quan hi ha
El Beatus és un còdex del s . X
dipositat al Museu diocesà de la
Seu d'Urgell. El seu contingut és
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qui, d'una forma tossuda i estra·
nya, qüest iona l'ensenyament de
l'E sglésia, els cristians pirinencs
parlem amb goig de la noslra hjstòria i de tots els qu i generosament ens han ensenyat les beceroles i la fe cristiana.

Ens ha visitat el Cardenal
Tarancon
Recentment ens ha visitat e l
Cardenal Tarancon. Du rant une s
hores deixà el seu recés de Vilareial i vingué a Balaguer a parlar als preveres de la Plana d'U rgell i de la Noguera. Presentà
el minis teri sacerdotal a la llum
de la doctrina del Vaticà II i en
el marc de la corresponsabil itat
eclesial. Des de Ja seva situació
de jubilat (que . em dóna més
"ibertat . , digué), manifestà que
en e l tema de les secularitzacions
del clergat polser calia una revis ió i ara és necessària _una por·
ta mig entornada, ni massa ober·
ta ni massa tancada». Li van pre·
guntar sobre l'actual corrent
d'una possible interpretació involucionista del Concili i afirmà:
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«No és tan real com alguns
creuen, però ho és més del que
algun s pensen ». Tocant a Ics relacions Església-Estat, les qualificà de .semp,-e difícils ., perquè
«uns i altres volen servir·se de
l'Església . H i ha Ulla volI/nIal de
no trellcar awb l'Església» . No és
ni el divorci, ni l'avortament , ni
la LODE el que en aquest moment
preocupa més al Cardenal, s inó
que hi ha una nova situació que
el neguiteja: .Veig L/na eslralègia secularista que am enaça la
concepció c ristiana de la vida i
aques la eSlralègia és ben pen-

sada. Darrera d'això hi ha una

altra direcció de la vida . Ho \Ie ig
greu; voldria ser optimista però
no ho aconsegue ixo». Crec que
les seves declaracion s conjuguen
perfectamenl la claredat amb la
duresa del realisme. Veu els pro·
blemes però somriu i explica
anècdotes i acudits. Mira la vida
i espera. Malgrat la seva confessió de pessimisme, en cada gest
traspua esperança. Com a bon
creient es mou entre el compro·
mis i l'esperança. J això ho contagia al seu voltant.
Antoni Mirab el

DES DE VIC
Si no fa gaire que és NINOU
(quan s'escriu aquesta nota) des
de la Falda del Montseny, us diem
Bon Any 85! I que us provi!
Els de Vic, colgats per la b o ira,
no hem pogut guipar gaire el Ma·
tagalls nevat. I ens sap greu . De
tant en tant dó na bo veure'} i un
hom es recorda de l'Hermo n a la
capçalera de la Galilea ... Que n'és
de bonic el Montseny des de la
Plana ... Oi que us fem denteta?
Però van arribar els Re is .. . Qui·
nes nevades i quins freds ens van
«passar» e ls Mags! Duran t un parell de setmanes la fredor ens ha
acos ta t a Europa. Tot és començar. ..
M'han dit que «eraniqués» una
mica. No sé pas gaire com es fa .
Valga'm la bona intenció! Com
que estic gairebé a ls a fores del
Bi sbat, no m'assebento de gran
cosa. De tota manera sempre hi
ha algun fe t que sobresurt i que
no passa per alt. No sempre un
hom està in albis.

Canvi de bisbe

Encara que no és cap cosa
nova, bo és reco rdar-ho. E l bisbe Ramon, quan va arribar als

tres rals, va cercar un successor
per a la Seu d e Vic. El bisbe Ramon va regir Ausona durant un
grapa t d'anys: trenta-cinc en to-

tal. No enraonava gaire però escrivia molt i amb traça. Cada frase mereix un comentari. Tots els
qui hi entenen ho diuen. I més
encara : fou el primer bisbe que
durant la persecució de Catalunya va escriure e n la llengua del
País. [ això és un mè rit! Va trencar e l glaç . El comiat del «vell .
i ,'arribada del «nou» foren una
fes tassa . Però a ixò ja és història.
Al nou bisbe, no li cos ta gens
de somriure i ha començat la feina amb força bon humor. Li farà
servei. l millor si encara l'augmenta . De bono nunquam salis.
De tant e n tant treu el nas pels
pob les amb motiu d'alguna festa
sonada , presideix les eucaristies
i pren part a les trobades ocasionals de preveres. No sol tenir
pressa i es deixa dir les coses
sense esverar-se massa. De mame nt ningú no en fa ga ires comentaris : és molt d 'hora. Els e stris nous , to ts funcionen bé.
De tota manera hi ha un des ig
escampat arreu: ens agradaria
que e l bisbe, tot i ésser un «epískopos . (el que mira des de dalt) ,
fos l'amic, el millo r , del capellà .
r digu em-ho sense embu ts: voldríem un bisbe que de tant e n
tant sc'ns presentés a casa a prend re cafè, a dinar o a b erenar; en
una paraula, com un de la colla i
que s 'interessés pe l que e ns fa
mal , per les triful gues que pas151

sem i per l'última enrabiada que
hem tingut. Una xerrada de tu a
tu , ex traoficial , parlant de tot i
de res en concret, ens faria més
bé que tots els documents episcopa ls, per més encertats que
siguin, i que publica amb escreix
el B.O.B. Un d ia a la setmana
destinat a recórrer el Bisbat, de
poble en poble, per adonar-se que
fer de capellà no és tant planer
com sembla; que no tot són flors
i violes.
Nova fesomia

Una colla d'amics ha canviat
de parròquia . S'ha fet una mica
la reconversió del Bisbat. Diuen
que això es repetirà sovint. Alguns ja han rebut la primera
i la segona amonestació. Se suposa que també en aquesta matèria hi podrà haver impediments de diferents menes.
A nivell de bisbat, el primer
pas fou posar en òrbita un Vicari general nou, en Fèlix (el
Guàrdia) , i un parell de Vicaris
Episcopals alliberats: en Cinto
(l'Anglada), pel Vic Nord, i en
Salvador (en Bardulet), pel Vic
Sud_ I també un Canceller, en
Vicenç (l'Esmerats), Tots són ben
coneguts: gent de casa des del
primer curs de Ilatl. Esperem
que el carro del Bisbat no s'encaUi in saecula saeculorum.
I també nous arxiprestats. Se
suposa que els vells no servien.
S'han reduït a deu i fins els
nom s, força falaguers, fan olor
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de País. Heus aquí les noves
feixes de treba ll: el Ripollès, el
Ter-Coll sacabra, el Lluçanès, Vic,
les Guilleries-Congost, el Moianès, Manresa, el Bages No rd, el
Bages Su d i l'Anoia-la Segarra_
I els arx iprestos, votats com Déu
mana i els cànons djsposen _ AI
B.O_E. núm . 6 d'enguany hi ha el
catàleg dels drets i les obligacions dels qui des d'ara ens «arxiprestaran •. I cregeu que Déu n'hi
do!
Apa, nois! Som-hi que no ha
estat res. Cal que s'hi no ti i que
no quedin les coses en un canvi
de nom _ Llavors després de tant
votar i revotar podríem remugar:
«in vanum laboraverunt qui aedi/;cant eam ... » .

Trobada a la Gla".
El 27 de desembre una trentena de capellans de poble van posar en comú experiències i inquietuds.
Fou la primera d'aquesta mena
que es fa a nivell diocesà _
Fou una bona ocasió per a compartir el que vivim i el que fem
amb empentes i rodolons, de Molló fins a La Panadella_
L'experiència ha estat bona .
Sembla que to ts coixegem més
o menys del mateix peu_ N 'hi ha
que fan coses i se'n surten força
bé. En general manca una mica
d'engrescamen t. Ens van quedar
ganes de tomar-hi. Massa sovint
tampoc no convé: no ens vagaria
de llaurar la feixa ...

Era organitzada per le vica ries
de Pas toral. Al fina l el Consiliari
del Movimen t de Pobles i Comar·
ques, de Barcelona, en Pere Far·
riol, va epilogar una mica ci que
s'havia dit.
Canonges nous
pastorals

visites

Han (e t uns quants canonges
nous. Algú s'havia pensa t que ja
havie n desaparegut per sempre
totes les pells canonica ls que quan
estudiàvem ens feien tanta gràcia
i miste ri. Es veu que encara no ..
El bisbe ha encetat les visit es
pastOl'als i se n'ha anat a veure
els compa nys que treballe n al cor
de l'Àfrica. N' ha tornat satisfet i
ha adreçat a l'Església de Vic uns
mots encoratjadors . Des de fa un
temps un bon g rup fa acció evan·
geli t7..adora i porta a terme una
promoció social i humana que val
la pena. Semb la que no és pas
llunyana una escapada e piscopal
a Alnè rica, on també hi ha una
perllongació de Vic.
Tots rectors

S'han acabat les suplències. Des
d'ara ja no ti ndrem ni ecònoms,
ni regents, ni encarregats. .. Ho
posarem tot al mateix sac i se·
rem rec tors a seques. Esperem
que consti arreu rectors i que des·
aparegui allò de cura parraca que
fa tan poca gràcia ...
Ens es talviarem de fer oposi·
cians.

Se suposa que en aquell temps
deuria ser una feina ben empipa·
dora, haver d'empallar com un

negre a partir dels seixanta anys
per a obtenir un curato en pose·
siótl, com en deien, i anar a espa·
legal' al capdamunt de Tagama·
nent o al capdavall de Querós.
Això sí, amb el títol de rec l ar amb
lots e ls e ts i uts ...
Els nomenaments seran per sis
a nys, però pro rrogables . Sempre
hi haurà raons vàlides que, prèvia una xerrada amb qui calgui,
podran allargar o escu rçar la mit·
ja dOlzena ...
Hi ha urà presa de possessió ...
Serà una cerimònia que caldrà as·
sajar: e ls «joves,. no sabem pas
com es fa, ... pe rquè no ho hem fet
mai. ..
Arxiprestos

Ens acabem d 'oferir, mitjançant
una vo tació ben democràtica, un
gra pal d'escolorits arxiprestos.
AI Ripollès: Lluís Molins. AI Ter·
Co ll sacabra : Josep Basta rdes. AI
Lluça nès: Joaquim Font. A Vic:
J aume Bardolet. A les Guilleries·
Congos l: Joan Tuneu. AI Moianès:
Tomàs Gurri. AI Bages·Nord : Es·
tani slau Corrons . A Man resa: Jo·
sep Castanyer. AI Bages·Sud:
Francesc X. Arumí i a l'Anoia·Se·
garra : Joan RaureU.
Han comença t e ls primers con·
tac tes .
Sembla que tindran una dura·
da de cinc a nys si no s'espa lllen
a bans. Ara, Déu hi fac i més que
nosaltres .
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Patrimoni cultural i miHenaris

sacerdo tals , estem en temps de
les vaques seques. A gr ans mals,

D'allò que en dèiem Comissió
Diocesana d 'Art Sagrat, ara en dire m Com issió Diocesana de l Patrimoni Cullural. I vetllarà pels
edificis i els eus entorns, com
tam bé pe ls objectes de culle i e ls
documen ts escampats arreu del
Bisbat. Dita Comissió orientarà la
conservació, la restauració i l'in-

però, grans remeis . A qui toqu i
cald rà cercar soHucions que deuran ser a l1arg te rmini . No sembla que les coses tinguin lluc de
canviar.
Mn. Victorià Palà h a celebrat
les noces d'or. Les d 'argent h an
esta t compart ides per Lluís Calm ,
F rancesc X. Arumí, Josep Canals,
crement d'aques t patrimoni.
Xavier Coll i Joan Vila. La celeTenim tot un bé de Déu que bració de conjunt tingué lloc el
ta mbé és Catalunya ...
dima rts sant, com ja és tradició.
La Comissió ja ha comença t a Un cop l'any gairebé tothom acut
al Seminari , al costat del Bisbe,
funcionar.
Arreu se celebren dates llunya- per recordar, entre altres coses,
nes que ens omplen d'orgull. Bo n les facècies de tota mena vispunt consolidada la reconquesta, cudes i conviscudes a la Casa
les parròquies van néixer arreu, Gran.
com els bolets.
Un dels nostres gra ns santuaSuara e ra la parròquia cie Sant ris de la Plana ha celebrat 700 anys
Fruitós de Balenyà que celeb rava de vida. Rocaprevera és una de
900 anys de la consagració de l'es- les pairalies que té a Catalunva
glésia. S'han sovintejat els actes. la Mes tressa de Natzaret. . Des
Van c1oure 's ci dia \3 de maig dc d'ara totes les generacions em
l'any passa t amb una concelebra- diran benaurada ».
ció presidida pels dos bisbes de
Ja fa un pilot d'a nys que a priVic i el de Girona . El poble es mers de juliol se celebra una
bolcà durant un any a remembrar gra n eucar istia a l'Altar Major de
900 anys d'his tò ria de l'església d e Catalunya, e l Montseny, enguany
Sant Fruitós, a ra Sa ntuari de l'A- presidida per dos bisbes i amb
juda, que e ncara té vestigis romà- l'assistènci a d'una bona reprenics considerables d'aquella data sen tac ió del Govern de Ca ta lunya
i de l poble. All í s'ha tornat a prollunyana.
clamar ben alt que Catalunya.
ma lgrat tot , ti ra endavant. L'A·
plec del Ma tagall s ja és història.
Diversos
ne tament c ri sti ana i catalana.
De moment, enguany hi ha se-

cada. Només tenim un diaca novell , l'Antoni Jolis , fe t a Ma nresa.
Fa te mps que hi ha restriccions
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Han marxat ...

Mn. Antoni Colomer, rector
jubilat de Sant Pere de Torelló,
el 14 d'abril. Mn. Josep Calm,
rector de Larda de Vi c, morí

d'accident el 3 de maig qua n tornava de felicitar ]a seva marc pel
seu sant. Mn. Josep Coma, del
Brull, que durant trenta-cinc
anys fou rector de Pla de la Ca lma (el Brull , la Castanya, la Mora,
Collformic ... ) i que coneixia aq uelles serralades pam a pam morí
I

el 3 d'agost. Mn . Jacint Ballester,

rector jubilat de Tavèrnoles, el

15 d'agost. Mn . Aureli Po u, rector
de l'Estany, restaurador del vell
monestir i forjador de l museu
local, el 22 d'octubre. Mn . Josep
Potellas, organ ista de Sallent, el
25 de novembre. I també, Mn.
J osep Massana, capellà de les Germanetes dels Pobres de Manresa.
Que reposin en pau .
En endavant estaré més a
guait del que passa_ Avui
avui, s'ha acabat. N'hi ha
s'asscbenten de tot, faran
doncs, de fer-m'ho saber_

l'aper
que
bé,

Sebastià Codina
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L'ESPECTADOR

IASID, L'ÀNIMA D'UN POBLE
Un film realment sorprenent.
Sorprenent perquè no estem gaire
avesats a trobar-nos amb un resultat lan positiu en un producte
del país. r sorprenent també perquè savin t el cinema ens vol fer
empassar alguns con tinguts que,
o bé han de trobar altres camins
d'expressió com la noveNa o el
lealre -o una ve tllada de foc de
camp- , o bé millor que no en
trobin cap perquè potser només
interessen els seus autors.
laques t no és e l cas de l magnHic Ta sio. Ben al contrari . Diu
amb llenguatge cinematogràfic
allò que vol dir, sense aparell es156

pecLacular, sense tecnicismes, sense excessos de paraula. Ens fa
veure -suposo que això deu ser
molt important en el cinemacom transcorre [a vida d'un car·
boner de la Serra d'Urbasa a Navarra. Un carboner que l'espectador, tol seguit, fa representatiu
d'un poble. Un home sencer, arrelat a uns costums des de la seva

infantesa, lligat a un paisatge i a
una naturalesa que sap preservar,
tot i que es troba aboca t a ser
caçador furtiu.
El relat va cons truint una personalitat feta d'emocions, de sens ibilitats, d'olors , de rostres, de

pe tites hi stò rics, comunes a tantes his tò rics dels nos tres pobles
de fa 30 O 40 anys en rera. J es
va dib ui xant amb enziUesa tota
una persona lita t sens ible i irreductible, to lerant i tossuda, arrelada a la te rra --on sin6?- però
oberta a l futu r pels fi lls i e ls seus
nous camins. E.s un llenguatge
que t'a rriba , que e t fa sentil' a
prop del protagonista i que, a la
vegada , et suggere ix idees i e mocions que la cinta no expressa directame nt. Darrera Tasio hi veus
un poble, una manera de ser, un
tarannà, una filosofia de la vida.
Darrera la his tòria d'aquest home
senzill, insignificant i anònim d'un
poble t navarrès, descobreixes una
història més ampla i coHectiva,
descobreixes la irreductibilitat

d'un poble, la seva sensibilitat,
l'amor al folk lore, la fidelitat a
tota prova, la simbios i amb la nalura ... (Tasio ¿no us ha recordat
aquell personatge de Kurosawa,
e l caçador Derw Uzala, que ara
ha relornal a les cartell eres?) ...
T eviden tment, totes aquestes qualilals del film que el fa pe nsar
i e t ra sentir, s'allunyen força
d 'altres productes com el cata là
Victòria, q ue són més cars, menys
e fe c tius i que no ex presse n l'àn ima d 'un poble, pe r més complexa
qw: aq uesta ànima sigui.
Moncho Armendariz ha sortit a
la palesI ra c inematogràfica amb
un film que sorprèn molt gratament. Un film senzillament sugges tiu, o ri ginal , i que pot rer escola . Ho es perem .
Josep M. Fisa
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RETALLS

La independència d'.Euakadi ...
I de Catalunya
Per la premsa m'he assabentat
d'unes declaracions del bisbe S.,.
tién : .La independència d'Euskadi és un objectiu perfectament
perseguible.. Me n'alegro molt,
d'aquesta declaració. No perquè
ci convenciment personal que albira la independència d'Euskadi
o, en el meu cas, la independència de Catalunya com un bé per
a aquests països, necessiti de l'estintolament episcopal. Me n'alegro perquè, dit per un bisbe, el
ressò és més gran i així aquesta
opció per la independència del
propi país es va obrint camí fins
a poder ser considerada també
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com a opció justa, equitativa i
saludable.
Perquè, renoi, manifestar-se independentista és com mostrar el
pecat negre o una aberració que
va l més que es consumeixi en la
intimitat més íntima. El bisbe
Setién -sense arribar a dir tantja se n'ha hagut de sen tir un bon
regu itzell. En aquests casos se
solen esgrimir un plec de qualificatius que bé necessitarien de ser
analitzats i primfilats. Postura
exagerada i massa radical és la
qualificació més suau. Ves per
on! Més aviat un hom entén que
la postura moderada i equànime
és sospirar i lluitar perquè Catalunya, com a país que és, pugui
arribar a equiparar-se als altres

països del món. Privar-li-ho, heus
aquí una postura ben exagerada
j radicalitzada. I no en parlem,
de quan les qualificacions es van
enfiHant enllà, enllà; traïdo rs,
enemics, violents ... Unes i altres,
les més suaus i les més dures, no
proven altra cosa que, ara i aquí,
hi ha encara la qüestió per solucionar. Més : que la solució hi
és. Massa clara i coherent tant
per a ls de dintre com per als de
fora.
Jo aplaude ixo la paraula del
bisbe Selién. I entenc i m'orien ta
un cop més l'esverament que ha

desvetllat. La cançó de l'enfadós
que ens sabem de nord: totes les
solucions imaginables me n y S
aques ta.

Segurament que és pel fet de
dir-ho un bisbe que el cardenal
Tarancon , el qual ja sabem que
té unes opinions mol t particulars i originals sobre les autonomies, ha ficat cullerada en l'afer
per a afirmar: «Des del punt de
vis ta cris tià i, fin s i tot, des del
punt de vis ta humà, des de l'ètica humana, no hi ha res a oposar a a llò que ha d it e l bisbe Setién • . Què no pOl la paraula d 'un
bisbe! - S alvador Bard"lel

ttica. i política
J a és la segona vegada, en poc
temps, que e l bisbe Setién salta
als dial-is. Ara , perquè ha dit que

la independència de l País Basc
és un. objectiu defensable, ha escandalitzat nombrosos benpensants es panyols, tant de dretes
com d'esquerres. l tot un ministre ha reaccionat a corre-cuita
per dir que les seves paraules
eren «an ti constitucional s» i que

els bi sbes no havi en de tocar t emes polítics.
Un co p més s'h a posat de man ifes t que a "Estat es panyol hi
ha mo ltes persones que viuen el
q ue c lics anomenen .. la sacrosanta unidad de la Patria . de mane ra absolutament sacralitzada
i, doncs, intocable. Com una mena de dogma que s'imposa per
e ll mateix i que no admet contrao pinants. Ara, vo ler utilitzar la
Consti tució com a argument apodícti c per a desautoritzar els qui
pensen d'altres maneres no deixa de tenir la seva gràcia i ens
diu que ll uny no ens trobem, enca ra, d'un autèntic espe rit democràtic, per molt que se n'invoqui
la paraula.
Un al tre aspecte e ncara és més
si mptomàtic. Que un senyor min is tre es posi nerviós perquè una
persona que no és de l clan de ls
polítics -la classe política, que
diuen els del clan- parli sobre
qües tions públiques i que vulgui
reduir-la al silenci.. .! Aquesta
te ndència a acaparar la paraula
no pot ser de bon avera ny. Ma l
aniria que les qüestions polítiques i d'interès públic quedessin
només e n mans dels polítics. So rtosamen t la nostra socie tat no
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acaba d'avenir·se a aquesta mena
de reduccions ni d'acaparaments.
Benvinguts, doncs, els bisbes
bascos quan parlen de la droga,
de la tortura, de la legitimitat
d 'as pira r a la independè ncia
d'Euskadi ... Aquestes qüestions
- i tantes alt res d 'interès públichan d'ésser sostretes a l'exclusivitat del tractament politic. Per
aquest camí, ben aviat arribaríem no pas a una polJtica ètica,
com ens anunciaven, sinó a la
reducció de l'ètica pública a política. Resultat ben galdós. Jose p M. Tolosaus

El I Fòrum, una 8xperlènc;la
d'Església
La convocatòria del I Fòrum
«Home i evangeli . va desvetllar
un ampli ressò i un miler de persones acudíem al coHegi dels jesuïtes de Sa rr ià el dissabte i diumenge 19 i 20 de gener. La premsa va informar·nc al seu dia i
ara Foc Nou n 'ha publicat les
ponències i el resum dels tre·
balls.
Si em demanaven què en con·
sidero el més important, diria
que el simple fet del trobament.
Ni les ponències, ni els treballs
de grup, ni les estones de pregària, ni l'organització, tan ben
portada , importants com sóo,
apunten tanmate ixcap al que jo
considero essencial. Essencial és,
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a parer meu, que el Fòrum va
proporcionar la possibilitat d'un
trobament ampli de cristians en
un marc que no és l'habitual.
El marc norma l de la trobada
àmplia de cristians és la missa
dominical. Acompleix unes funcions i té uns límits. Altres trobaments més extraordinaris han
caigut en desús : avui no hi ha
processons ni actes multitudinaris. Fa tot just pocs anys es van
celebrar assemblees diocesanes
que van desvetllar molt d'interès: la participació va ser nombrosa i tothom va poder expressar-se lliurement. J!s clar que
prometien més del que podien
donar: es discutien uns temes j
es votaven unes conclusions ; pe.
ro no es tractava d'un Parlament,
que té força vinculant ; i acabada
l'assemblea ha passat el que era
previsible: allò de .morta la cuca, mort el verÍ».
N'han quedat uns consells:
Consell presbiteral, Consell pastoral diocesà_ Però aquí regeix el
ntlm erUS clausus, no pot ser al·
trament, i no tothom bi té accés. A més, almenys a Barcelona,
no sembla que aquests ofganis·
mes tinguin massa incidència en
el desplegament i la dinamització de la vida comunitària.
Molts cristians desitgem que
l'Església sigui més . a casa .; que
hi puguem respirar amb llibertat.
I n'anem trobant els camins:
grups. comunitats, moviments ,
a lgunes pa rròquies ... representen
models d'Església més propers,

comunitari s i participatius. Sort
en tenim . Ens pe rmeten d 'expressar·nos ta l com som, d'intercan·
viar experiències i punts de vista, d'escoltar-nos e ls uns als altres. De somniar que un dia la
g.-an Església s'es truc turarà d'una
manera dj feren t. Però es tracta
de realitats especialitzades, sectori als, que ap leguen gent molt
pròxima, poc diversa, en general
no gaire nombrosa.
Els cris tians necessitem trobar-nos, perquè e l trobament és
l'essènc ia de l'Església. Trobar·
nos en un a mbient dis tès i lliure: com a casa. Més enllà del
nostre grup, la nos tra comunitat,
el nostre moviment. Trobant-nos
resp irem com a c ris tians. I desitjaríem tant, necessitem tant,
que la gran E sglésia sigués un
lloc de trobament; que prengués
una altra fesomia; que es desencarcarés; que fos , de debò, casa
nostra!
El Fòrum ens va permetre de
respirar lliurement com a cristians en un amb ien t distès i alegre; amb una coll a de gent amb
la qual normalment no ens trobem . Ens va perme tre de fer una
experiència de trobamen t de cristians . Es a dir, d 'Església.
Josep M . TOlosaus

l a insolidaritat que respIrem
E cric a principi s de ge ner. El
termòmetre exterior marca onze

graus sota ze ro. Tothom està es·
parverat. Ens havíem acos tumat
a ls hive rns massa mediterranis.
De so bte, tot queda coBapsat: sense aigua, sense corre nt elèctric,
sense gas. E ns mirem , incrèduls,
c i temps exterior; i ens vénen ganes de ma leir no sé qui . Uns veïns
es que ixen de la nostra canonada
reben tada; di uen que l'aigua els
mulla la paret (co m s i no mullés
també la nos tra). Uns a lt res veïns
ens o rercixen a igua per a la casa.
~ s l'ho ra de ls petits favors o de
ta nca r-sc a casa i els alt res ... que
rebe nt in. Una dona surt de la botiga am b e l cabàs ple de llaunes,
pe l que pugui venir. Es mira am b
ràbia un vianant que l'esguarda
amb cara de sorpresa. Es tic convençut que aquesta dona preferiria perdre un queixal abans d'oferil" una engruna de la seva Pl"eua·
da mercaderia. Potser el seu ma·
rit ha aixafat el darrera d 'un cotxe
i ha fugit sense més n i més. Al
vesp re, comentaran, amb alegria
con tin guda , els mals dels a ltres.
I es colgaran al llit, convençuts
que el món s'acaba a la port a del
seu pi s.
A còpia de cons um , e ns hem
tornal absolutament insolidaris .
No és que l'Evangeli sigui de mal
penetrar en una societat com la
nos tra. I!s que ha marxat amb les
mans al cap. Dubto que Crist es
trobés de gust enmig de la nostra
societat.
Un rector amic em comentava
que, a la missa de dotze de diumenge passat, el temple era ple
de pells i capells d'astracà. Com
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que no podien lluir-los a fora, ho
fe ie n a l temple. E l bon am ic em
deia que va es tar temptat de sortir a celebrar la missa amb xiruques i una saca per casulla . Posats a fer comèdia ... fem-ne tots!
E ls d ies de Nadal es van recollir, 3 les comarques gironines.
uncs quantes tones d'aliments per
a Etiòpia. Em vaig alegrar per
aquest ges t de solidari ta t. Vaig
pensar : té; la ge nt no és tan dolenta com sembla. Però, des prés,

Recuperar màrtirs o fe r
pol ítica ?

Acabo de llegir a la premsa que
l'actual arq uebisbe de Madr id ,
Mons. S uquía, ha in iciat cls tràmits per a la canonitzac ió de set
religioses assassinades a Madrid
durant la guerra civi I.
Un assassinat és semprc una
cosa execrable. l més quan es comet contra víc times indefenses. A
la guerra c ivil espanyola van sucm'he adonat que la solidarita t no ceir coses terribles a ambdós bànestà feta de ges tos esporàdics. dols. La diferència resideix en ci
Està fe ta. sobre tot, de petits ges· fe t que, men tre a un costa t s'anotos de cada dia. Aque lls gestos que menaven actes de justícia, a l'alens preparen per entendre que el tre els anomenaven assassinats
que tenim, no és ben nostre; és (com s i matar no fos sempre una
de tol s. I que, mentre hi hagi mi- cosa horrible). Els rep ublicans
lions d'éssers humans que no te- (a lguns) van come tre barbari tats.
nen res , el nostre no és nostre. H o Els franq uis tes (algun s) també. No
hem de compart ir. En això consis- tots els assass ina ts es van cometeix la solidaritat. Penso que )'es- tre a la zona «roja ». A la zona
sència del cristianisme, ara i ací, (( naciona l. tot ho m sap, a hores
rau en la solidaritat universa l per d'ar:!., l'assass inat pels fra nqui sdamunt de fru nteres de raça, de tes d'una bona colla de capellans
bascos. O, digueu-me si no ca l
llengua . de re ligió i de país .
r que estem pe rden t el temps qu:!.lificar d'assass inats la quantisi no aconseguim que el que en tat d'afusellaments de la postguer·
diem pastoral, o cI que en diem ra, després d'un judici de pantoteologia, segucixi aquesta pi sta de mima. I entre aquest s afusellats
la solidaritat. Avui he entès més tam bé hi havia ca lòlics, cum Ics
bé la teologia de l'alliberamen!. re ligioses de Madrid .
es bo que hom recordi els seus
El que no en tenc és per què Roma
s'cn testa a o fegar-la. - Quim PIli quan han mort per una causa,
tant si aquesta causa és noble
com s i és un xic confusa (penso
que aq ues t deu ser el cas d'alguns dels morts a la nos tra guerra civil). Sí, és bo i digne de respecte recordar els morts. El que
no és tan bo és utilit zar els morts
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per a les nostres conven iències.
l, amb tots els respectes, em sembla que això és e l que està fent
l'Arquebisbe de Madrid . A Catalunya som molt sensibles a aquest
punt, perquè nosaltres vam patir
re presàlies de tots dos bàndols (i,
quan dic nosa ltres, vull dir ci poble cata là). Vam ser fidels a la
Repúbli ca. I, perquè estimà vem e l
nostre pob le, la Rcpública no ens
va tractar massa bé . Després, perquè continuàvem estimant el nostre poble, vam sofrir les represàlies d'un pobre dic lador que es va
entestar a lluitar contra el separatisme ca talà. Uns i altres van
ser responsables que hi hagués
màrtirs d'ambdues bandes, produïts per gen t d'ambdues bandes.
Però a ra no es tracta de respecta r i recordar e ls mo rts. Ara no
es tracla d'aplicar la lliçó dc la
història. Es tracta de tornar a manipular la hi stòria. Es trac ta ue
fer servir els mo rt s com a bandera d'intencions amagades. Això
s'ha fe t sempre. ¡ és ci que està
fe nt l'Arquebisbe de Madrid, animal - h o dic amb do lor- per
l'actitud del Papa J oa n Pau 11. El
q ue ni J oan XX II I ni Pau VI no
van vo ler tirar endavant , Joan Pau
JI ho ha fet. L'Arq uebisbe de Madrid s'ha animat. Potser d 'altres
es tornaran a animar per demanar la canoni tzació de Franco i
de Carrero Bla nco. «Majora videbitis». Cal tornar a ressuscit ar e l
tema de les dues Espanyes . I hi
ha una part de la nostra Esglés ia
que ha vist que havi a arribat la
seva ocas ió. - Quim Pla

Una sessió amb catequistes
Per circumstàncies de la meva
feina vaig haver d'assistir a unes
quantes reunions amb ca tequistes
de parròquies diferents. Feia
temps que no tenia ocasió de trobar-me directament amb e l mó n
de la catequesi. 1 hi anava content, pensant que em serviria de
recic latge en alguns aspectes concrets; hav ia seguit la renovac ió
catequè tica a través de pub licacians.
I haig de dir, amb tots els respec tes, però d'una manera be n
clara, que va ig quedar sorprès,
desagradablement sorprès, negativamenl sorprès. Pel que explicaven, el que fe ia la majoria d'aquells catequis tes era entretenir
mainada. Això sí, to ts reconeixien
que la mainada és difícil (i lan difícil). Però els contingu ts catequètics quedaven difumina ts en
una activitat que jo diria que és
més d'esp lai que de res més. Més
tard vaig do nar un cop d 'ull als
le.x tos catequètics i vaig veure que
eren exceHents: ben present anlS,
amb gra pa, pedagògicament correctes, i amb el con tingut clar.
Tornem a ls grups de ca tequi stes. En una de les reunions, el capellà responsable dels ca tequistes
va fer un se rmonet sobre la comu·
llitat parroquial que no em va con·
vèncer gens ni mica (jo sabia que,
en aquella parròquia, va poca gent
a missa i que l'activitat comunitària és més av iat minsa).
Vaig preguntar a un rec tor com
anava l'ex per iè nc ia de mares cate163

quistes. Em va mirar, i e m va d ir
amb so rn a: Voldràs dir l'expe rièn·
cia d'àvies catequistes! Vaig enten·
dre que em vo lia dir que les mares
estan renun ciant a fer de catequis·
tes i que hem hagut d 'acudír, com
sempre, a les senyores grans.
Per altra part, tot hom sap que
una part de la nostra Esglés ia vol
retornar al catecisme antic, de pre·
guntes i respostes. I que no es fia
de la renovació catequètica. L'acu·
sen de superficial; diuen que els
con tingut s importants queden s ilenciats. o cal dir no ms. Totho m
sap a qui e m refere ixo. Un repre·
sentant conspicu d'aquesta postura em deia, acompa nyant la
paraula amb ges tos de pregon re·
buig, que h i ha molts catequistes
que no practiquen. I aq uesta ahr·
mació, pel que he pogut consta·
tar, és veritat (sobretot quan es
tracta de catequistes adolescents
o joves; T hi ha força parròqui es
que tenen molts catequistes adolescents i joves ). Es veu que això
repugna pregonament les forces
conservadores de l'Església (com
si el certifica t de garantia fos ¡'assistè ncia a la missa dominical).
Jo penso que no és per aquí que
vindrà la renovació catequètica.
En tot cas m'atreviria Jo afirma r,
ben humilment , que hom no de·
dica prou esforços a formar catequi stes. I que aquesta tasca és
essencial , prioritària, si és que
volem fer una catequesi de qualitat.
Algú m'ha recordat que els pri·
mers catequistes eren pescadors.
Això m'ha fet ballar el cap. Tot i
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que san t Pau no era precisament
un pescador, l'observació m'ha fet
replantejar la qüestió dels cate·
quis tes. Però no vull anar més
enllà. Perquè per aquest camí,
m'hauria de replantejar tota la
ma rxa de l'Església . J això ja són
figues d 'un altre paner. - Quim
Pla

Els joves i el Papa

Enguany, els joves cristians de
tot el món tam bé són convidats a
anar a Roma pe ls Rams. A casa
nos tra la crida ha vingut canalitzada d'una forma un xic rocambolesca. La Comissió Episcopal
d 'Apostolat Seglar ho ha encarre·
ga t a la Subcomissió de Joventut,
i aq uesta ho ha passa t al Consell
de Laics. Cal dir que, abans d'això,
moltes instàncies havien rebut un
comunicat d'un mon senyor vaticà convidant a la trobada. No ho
sé. Però tot fa la impressió d'allò
de la «patata calenta •. Segons in·
fo rmacions fiables , l'any passat els
organi tzadors es van picar els dits
en l'aspecte econòmic i, sobretot ,
en l'eficàcia de l'organització, que
no va rutllar prou bé. l la cosa
curiosa és que hi van molts joves
a Roma, a veure el Papa. Aquest
és un fenomen que ha as torat
multitud de sociòlegs i pas toral is·
tes. Els qui treballem amb joven·
tut en prenem bona nota. Els jo-ves «engagés» (enca ra n'hi ha
d 'aquests ?) riuen per sota el nas

quan els pa rlem del Papa. l la
realitat ens diu que les multituds
es mouen a toc de grans crides .
Mai com ara els joves no havien
parti cipat tant en espectacles
massius de caire rel igiós. Pensem
en les pasqües joves i altres actes semblants . Els joves no van a
missa però peregrinen a Roma o
a Taizé. Els nostres rectors sofreixen pe r aquesta cons tatació. O
es fan organitzadors de peregrinacions (una nova modalitat que
es va estencnt en el mó n de la
pas toral). No sé s i és allò que,
qua n una cosa es tom a d ifícil , cal
donar peixet, cal donar per la
menjadora. l mai tan ben dit
això: els nostres joves tiren per
la religió espectacle, per la religió consum , la religió «star ». Un
conj unt de rock dur po l fe r, si
vol, passar

tota

la

nil resant

una massa de joves. Aquells que
creiem en el treba ll senziU de
cad a dia , en la militància, en allò
del llevat d ins la pas ta, e ns ho
hauríe m de re plan tejar. Trobades
de Joves de Montserrat han hagut
de plegar. Els Moviments especialitza ts han passat una greu crisi. Ara apunta una lleu recuperació a costa - 3 la meva mane ra
de vcure- de diluir un xic e ls
cont inguts. Fa la im pressió que,
si hom vol funda r un movim ent

de joves un xic reeixit , cal que
faci recurs al calai x de sas tre , als
eslògans i a les grans concentracions, amb fes ta noc tu.rn a inclosa

(això sí que no ha canviat: els
joves no tro be n ma i l'hora d'anar
a do rmir; martiri dels consiliaris

ja grandets, que som la majoria).
Les grans masses de joves apareixen, als ulls d'altes instàncies
eclesiàstiques, com la reserva espiritual de l'occident. l grans masses responen a aquesta crida. No
sé si és un miratge passatger,
però, de moment , funciona. Això
em deixa u n xic perplex. ¿ Cal
unir-se a aquest carro, o bé cal
esperar -contra tota esperançae n la intuïció d'homes com Card ijn o Joan XXIII? - Quim Pla

Monitors de joves per una
Església descafeïnada

So m en ple Any Inte rnacional
de Ja J oventut. l tohom s'afanya
a p rogramar actes i m és ac tes; ens
ha entrat a to ts la fal·lera . El jove
és la matèria prima; carn per a
l e~ rerc~ del nou o rdre mundial,
que ha d'anar en tre tenint el personal perquè no s'adoni que tot
fa figa.
De Madrid m'a rriba un cartell
horribl e, tan t pel que fa al disseny
com per les connotacions: un gran
p uzzle-guitarra amb una creu que
aterra a l cen tre de la guitarra. l
el text: «La Iglesia Española y Los
JÓvenes . Primer encuentro de Animadores Cri st.ianos de J6venes .
Convoca: Conferencia Episcopa l
E spa ñola a través de la Subcomi sión de J uve ntud de la CEAS . El Escorial (Madrid ), 8-9-10 de marlO de
1985 •. l em descuidava de dir que ,
a l'etiqueta de la guitarra, hi ha
l'inefable logotip de l'Any Inte rf85

nacional de la J oventut. Les connotacions són evidents : els animadors cristians de joves són personatges que entretenen al so d'una
guitarra_ Res de la funci ó profètica dels joves a l'Església d'avui.
Ca l estar en sintonia amb e l Papa. Reunir com més joves millor.
Engegar un discurs inflamat de
circumstàncies, amb les idees de
sempre, i desaparèixer pel -foro»,
tot deixant els responsables concrets que s'apanyin com puguin.
I ara no em digueu que critico el
Papa. El Papa és el Papa. Jo cril ico els qui, per m imetisme, s'adap ten al so que toquen, sense
pregu ntar-se què és el que ca l per
al mo men t concre t.
Ara és el te mps de les grans trobades massives. Ara cal crear monitors a milers. Ara és el temps
dels moviments que no creïn problemes. To t a major glòria dels
cape llans remene tes que necessitcn manipular les coses del seu
vo ltant, que necessiten clientela a l
preu que sigui .
Que tot això que dic és mol t
dur? Si no és veritat, dispenseume. M'avanço a dir que estic disposat a rectificar el que sigui. Si
el q ue dic és veritat, recordo allò
de si et cou, posa-t'hi full es. Quim Pla

Dissentim
Primer Ma hle r, i després Stravinsky, ens van encomanar una
certa flaquesa per les estridèn166

cies. Per això ara que les c rítiques al cardenal Ratzingger són
tan unànimes (vegeu, per exemple, el darrer número de Quaderns de Pastoral) nosaltres hem
tingut l'acudi t de fugir de to, en
un acte que certs companys, avesats als acords quasi barrocs dels
cenacles, tit11aran de snob .
Perquè les declaracions del Prefecte de l'ex-San t Ofici a la revista «Jesús» em van amarar de
respecte. Els gasetillers (7 de
nov. 84) diuen que les va adornar
amb sentències contundents: «tes
conferè ncies episcopals no tenen
base teològica., els teòlegs de
l'allibe rament . accepten el mi te
iHusori de la lluita de classes,
que bloquej a les reformes, i
agreuja la misèria i les injustície ., i reporten que en clics no
s'està de criticar el Conci li, i que
s'hi expressa amb aquella llibertat i imaginació tan escassa als
circumloquis episcopals.
Direm als puritans que el marc
de referència teòric del conspicu
purpura t no és tan s ignificatiu
com les seves conclus ions, perquè tothom admet un enorme
pluralisme teològic, d'ús corrent
als passadissos de les fa cultats
i als recambrons de sagrist ia, que
en sortir al carrer es fo n en un
«coHage ,. de citacions segures.
En tre la ll ibertat amb què es
parla a Ics tertúlies i l'encotillament dels discursos i publicacions hi ha un abisme. D'aquí la
nostra admiració per l'ardi t cardenal que, a través dels mMia,
esmena el Vat icà n , parla del Di-

mo ni , de fin eix contine nt s, i d i·

piadós pare Perelló i Pou : publi-

buixa, exacte, el perfil dels bis,
bes del futur : una llibertat d'expressió que mere ix ser copiada
per to tes les mitres, independentmen t de llu r tamany i de llur

ca r un Catecisme! La cohe rènc ia

escola. L'atonia dels nostres dics
és, sobretot, una cris i d'idees,

una mena de desertització de
l'Esglés ia que provoca la seva
lenta i pers is tent evacuació. Si

alme nys teòlegs i Jerarquia mantinguess in e l coratge de ls pares
conciliars ! Floriria el Nègueb.

E l to de llibertat gene ral de
"eminen t prefecte pren un relleu
prodigiós quan es carrega, sense
embuts , les conrerències e pisco-

pals: «cal retornar als bisbes el
poder de les seves pròpies diòces is, i allibe rar·los de les estn.lc-

tures massa bu rocrà tiques de les
conferències e piscopals _o Als teò·

legs dels seixanta els vingué una
basca, La coHegialitat és un concepte bíblico-modern que difuminar-lo és fer incomprensible el
sentit de l'autoritat dins de l'Església ,
Ara bé, una teoria s'acredita
per la seva cohe rència inte rna ,

és clar, pe rò ta mbé amb la seva
a plicació, l aq ul és on comença
el drama de la coHegialita t, que
a casa nost ra engendra un gove rn

burocrà tica impedeix l'esclat de
personalitats -ara indiscutidescom Vidal i Barraq uer o Torras
i Bages. La imatge més exacta

de com és la Conferència Episcopal potser la donà la televisió
espanyola el dia que el Papa s 'aturà a Saragossa: senyors amb
solideu tots arrenglerats en fila
monòtona, No s'ha pogut realitzar , amb entitat jurídica , ni l'Ass ociació dels Bisbes Cata lan s!
¿ De què serveix, doncs, una
idea fecunda, la CoHegialitat , si
a la pràc tica no so lament impe·

deix una Conferènci a Catalana,
sinó que fon els nostres bi sbes
e n el magma espanyol? Pe r ai xò,
beneïdes paraules les de l'extrove rtit alemany; més val plegar
veles i acollir iniciatives res tauI-acionistes. - Miquel r resse rras

Serra D'Or, per exemple
A consciència , degus tàvem per
vegada Catal unya, La
preníem en l'obscuri tat , no pe r-

primera

què fóss im mainada, s inó perquè
ens la tenien voltada de pors, l

de l'Església que resultà còpia

e ntre els vasos escanto nats amb

exac ta de l'ad mini s tració es ta·
tal: pu'-a burocràcia . Els bisbes
perill a que csdcv j n ~ uin una mena

què la bevíem n'hi havia un de

de
de

dele~a l s

que execu ten dec re t

l' << autori ta t_ permanent

de

Mad rid , Avui cap bisbe català no
podria realitza,- les ges tes del

rutilant:

aquell

«Germinabit»

prometedor que prengué, poc
després, el vestit de . Serra d'Or >,
De llavors ençà que ens en serv im , amb les rigoroses int e rmi·
tències que asseguren la perdu·
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rabilil at de l'afecte.
So ta la capça lera quasi carrin clona s'anava aixamplant un espai o bert, a ritme de merca t mensual, on e ren i són servides les
va rieta ts culturals del país. Mai

en aq uesta plaça -i ja sabeu
com són d'irregu lars els mercat s
durant l'any!- no hi han mancat
cristians que diuen ben natural·
ment els seus punts de vista .
Però si no han tingut complexos
per manifestar-se com eren, tampoc no han tin gut ni por ni pe-

tulància enfront de qui pensava
dife rent; pe r això des de tOlS els
indrets estètics, ideològics, etc.,
han anat ven int gent al mercat .
La revista, de la qual és respon·

sable jurídic i econòmic Mont·
serrat, no ha es tat mai un afer

exclusiu dels monjos, els quals
ni la confeccionaven. Ma i no se'ls

acudí que cedien terrenya l'ene·
mic si un escriptor no creient
hi coHaborava, perquè un home

de cap ll iure, artis ta, pensador ,
e tc .. no és mai hostil encara que
la seva honestedat l'h tH! i du t a

donar ia pistes per explicar el
nosl re afebliment cultural. Però
hi ha un altre motiu que c1ama

al cel: aques ta horror al garbuix ,
al desordre ideològic, a la simfo·
nia interminable de m il ions de
veus lliures: la basarda a notes

i pa uses fora compàs que e ns do·
mina!; perq uè ningú no ens per·
segueix , som nosa1t res que e ns

espan lem de l'imprevist.
T és clar, u na Església po ruga
i mal fiada confia Ics responsabilitats segons e l crit eri que és co-

mú als partits polí lics: la sub·
missió a l comi tè cent ral. Bi sba ts
i parròqui es, facult ats, escoles i
casals, museus i publicacions s'cn-

carreguen més a la fide litat que
no pas a la fe ardida i a la intel·
ligència.
Pcr aquest camí, com qualsevol
o rganit zació burocràtica. l'Església es repl ega en penombres de

ral penal. Sort que ara i adés
apareixen audaços ocells de dia :
molts creien ts anònims que van
per lliure , o s'integren a pan 'Òquics . moviments

apos tò lics,

i

les antípodes del nos lre pensar.
Quan les empreses culturals de

grups professionals, que miren il·

l'Església, tan encauades, no arri-

secada pel sol i el ven t. Cristians
i cristianes -escriptors. artistes,

ben a influir més enllà dels ll·
mits de l'argot teològico-pastoral,
cal de manar·nos què ens ha pas·
sa t. La pèrdua de poder econòIn ic de
l'Església, deixada de
banda amb un pudor ben curiós,
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lusiona ts aq ues ta Catalunya as-

negociants. emplea ts. o religiosos,

tant se val- que fan de la seva
parceHa un àmbit plural. Com
«Serra d'Or», per exemple. Miquel Tresserras

COL.LABORAOORS D'AQUEST NÚMERO

,

Salvador Bardulet (vicari episcopal de la Zona sud de Vi c: Igua·
lada, Manresa i Calaf), Miquel Batllori (jesuïta. de ,'Institut
d'Estudis Catalans) , lluís Bonet i Armengol (vicari episcopal
de Terrassa), Joan Carrera Planas (rector de Sl. Isidre . de
l'Hospitalet, i de l'equip de secretaria del Consell presbiteral
de Barcelona). Joaquim Cervera (vicari de St. Anoreu, Barcelona , i consiliari de JOBAC). Sebastià Codina (rector de Vaca·
risses. Vic), Josep M. Fisa (consUari de JOBAC , Cornellà) . Cli ment Forner (rector de Navàs , Solsona) , Camil Geis (poeta.
organi sta de St. Feliu de Sabadell) , Dr. Narcís Jubany (cardenal·
arquebisbe de Barcelona), Pere Llabrés (Director del Centre
d'Estudis Teològics, Palma de Mallorca), Or. Ramon Masnou
(bisbe emèrit de Vic) , Alexandre Masoliver (monjo de Poblet) ,
Antoni Mirabet (membre de la Delegació de Mitjans de Comu·
nlcació Social, Urgell) , Jaume Montaña (delegat de Mitjans de
Comuni cació social, lleida) , Joaquim Pl a (delegat diocesà de
Pastoral de joventut. Girona), Or. Josep Pont i Gol (arquebisbe
emèrit de Tarragona) , Pere Ribot (rector de Sant Martí de Riells
del Montseny, Girona). Dr. Ramon Torrella (arquebisbe de Tarragona). Josep M. Totossus (director de -Ouaderns-, Barcelona).
Miquel Tresseras (rector de Granollers de la Plana, Vic) i Do-lors Viña s, vda . Taulé (llicenciada en Filologia roman ica, Sabadell) .
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PUBLICACIONS
DEL

QUADERNS SOB RE PASTORAL DE JOVES
1. Línies mestres d'una pastoral de joventut
(75'- ptes.)
2. Canvis en els ambients juvenils (100'ptes .)
3. Catequesi d'ado lescents i moviments de
joventut (150 '- pte s .)
4. Col ònies, esplais i mov iments cristians de
joves (150 ' - ptes.)
5. Els diversos moviments i serve is diocesans de joventut (150 ' - ptes .)
6. Els joves i la participació, el desenvolupament i la pau (100'- ptes.)
7. Reflexions per a una pastoral de joves a
Catalunya (150'- ptes.)
Aquests i altres mater ials, podeu troba r·lo s al CENTRE
D'ESTUDIS PASTORALS, c. Rivadeneyra, 6, 3r., o a la LLIBRERIA CLARET, c. Llúr ia, 5 - Barcelona.

