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fIWii¡¡'quantè aniversari del naixement del venerable 

doctor Josep Torras i Bages (Les Cabanyes, 
1846), Quaderns de Pastoral posa un parèntesi a 
la sèrie de quasi monogràfics sobre els temes del 
Concili Provincial Tarraconense i dedica aquest 
número, darrer dels corresponents a l'any 96, a 
glossar alguns dels aspectes de qui fou figura 
senyera de l'Església catalana. 

Un prevere de Barcelona, Lluís Bonet i Armengol, 
evoca els records que de jove, i ara en la 
maduresa, li provoca la persona i l'obra del doctor 
Torras i Bages. I el mateix autor ens ofereix una 
selecció d'escrits, així com el marc cronològic, 
amb el context eclesIal, civil I cultural, on es 
desenvolupà la vida del bisbe Torras .. 

El professor de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, Ramon Pou, s'endinsa en l'anàlisi de 
l'eclesiologia, o concepció de l'Església, del 
doctor Torras, amb una conclusió molt Intuïtiva: 
podríem dir que la seva eclesiologia estava Ja 
d'alguna manera inscrita en la futura i llunyana 
Gaudium et spes, mentre que no podem pas dir el 
mateix pel que fa a la Lumen gentium ... 

AI canonge de la catedral de Vic, Àngel Miralda, 
gran especialista en la persona i en l'obra 
torrasiana, li demanàrem, precisament, una 
valoració de la tasca del bisbe Torras com a 
pastor de la diòcesi vigatana, i aquest és tot Just 
el tema que ens presenta, per concloure amb una 
valoració final ¡ definitiva: fou un bisbe sant... 3 
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Un tema molt concret, però del màxim interès en 
tractar del doctor Torras i Bages, és el seu 
regionalisme catalanista, és a dir, el seu 
pensament filosòfic sobre Catalunya, i aquest és 
el tema que presenta el professor Oriol Colomer, 
alhora que l'historiador Casimir Martí, amb El 
catalanisme com apologètica, situa i analitza 
també el mateix tema. 

A Joan Carreres i Pèra, habitual col.laborador de 
Quaderns, i especialista en la figura i l'obra de 
Mn. Cinto, li demanàrem tot just una valoració i 
una anàlisi de les relacions, a voltes discutides i 
discutibles, entre Mn. Cinto i el bisbe Torras, i és 
el tema que ens presenta. 

Finalment, el professor universitari Jaume Medina 
s'endinsa en l'abundant epistolari del bisbe 
Torras (1.415 cartes publicades) i espigola el 
contingut i la forma d'aquesta àmplia riquesa 
escrita. 

Gràcies, doncs, a tots els autors que amb el seu 
esforç i des de la plena llibertat de pensament 
han volgut contribuir a aportar una mica més de 
llum sobre la persona i l'obra d'un sacerdot 
insigne, exemplar pastor d'ànimes, i veritable 
model de bisbe, en paraules del Papa Joan Pau Il. 



El doctor Torras i Bages en el meu 
record de jove i ara en la maduresa 
LLUís BONET I ARMENGOL, rector de la Sagrada Família de Barcelona 

Em plau de fer una aportació testi
monial entorn de la figura del bisbe 
Josep Torras i Bages amb motiu del 
150è aniversari de la seva naixença, 
que enguany celebra l'Església de 
Catalunya. 

M'ho ha suscitat la lectura dels di
versos articles apareguts a la premsa i 
la carta dels nostres bisbes. M'ha sor
près que tots els diaris en el mateix 12 
de setembre oferissin diverses col·
laboracions. Una grata sorpresa que 
El Pais ho hagi fet amb profusió. Però 
no m'ha estranyat que alguns autors 
hagin presentat un Torras i Bages des 
del seu angle crític, veient-hi l'home 
conservador i desfasat, fins i tot amb 
una breu antologia de textos seus, en 
certa manera ridiculitzant-lo, perquè 
hom pogués dir: «Mireu què deia 
aquest home». 

És clar, m'he sentit identificat amb 
el que escrivia Albert Manent "a La 
Vanguardia o el bisbe Joan Carrera a 
Catalunya Cristiana, que ha transcrit 
l'estudi que publicà la Miscel·lània 
dedicada al cardenal Jubany. Tot ple
gat m'ha fet recordar la conferència 

que féu l'historiador Josep Benet a la 
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat amb motiu del cinquante
nari de la mort .del bisbe Torras 
(J 966), i que l'Editorial Estela publi
cà el 1968 amb el títol Torras i Bages 
en el marc del seu temps; un llibre que 
s'enriquí amb una antologia de textos 
ben interessants sobre problemàtica 
social i política del nostre bisbe. 

Doncs sí, tot això m'ha portat a 
escriure aquestes ratlles, donant el 
meu parer o impressió. D'una banda, 
evocant el que en la meva adolescèn
cia i joventut m'explicaren o vaig lle
gir del doctor Torras. De l'altra, el que 
en aquests darrers anys i ara mateix, i 
més aviat a la llum del Vaticà 11, he re
flexionat sobre la seva vida i obra. 

El doctor Torras i Bages en el 
record de la meva adolescència i 
joventut 

Ho resumiria amb aquests títols: 
l'home de la pàtria i l'home d'Esglé
sia. L'entorn familiar i la vivència 
eclesial em presentaven la seva figura 5 
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com un mestre indiscutible. El que 
vaig escoltar, per exemple, en boca 
del doctor Lluís Carreras; el que vaig 
llegir en el temps de seminari i em va 
endinsar més en el seu pensament. A
questa visió del mestre indiscutible és 
el que Benet explica en la conferència 
esmentada, i que mossèn Josep Maria 
Bardés va escriure en un article a Ser
ra d'Or (desembre 1966): «(. . .) una 
exaltació una mica exagerada i fins 
una mica mítica del doctor Torras». 

Vegem en concret cadascun dels 
aspectes esmentats. 

L'home rje la pàtria. Sí; el meu cata
lanisme el vaig aprendre a viure des 
de l'ensenyament vigorós i persuasiu 
de Torras i Bages. En una època -dins 
la plena època franquista, on tot allò 
que era català era menyspreat- trobà
vem com a justificació per creure-hi i 
ser-hi fidel la paraula dels mestres de 
l'Església. Si era la paraula d'un bis
be, ho era encara més la paraula del 
papa Pius XII, el qual en més d'una 
ocasió havia defensat els drets de les 
minories ètniques. El fons de la fe 
cristiana que jo vivia sincerament 
s'eixamplava en l'estimació de la pà
tria vilipendiada. 

La lectura de La Tradició Catala
na, quan la vaig poder fer, em resultà 
doncs ¡¡'Iuminadora per fonamentar 
millor les meves idees nacionalistes. 
Per un costat, l'argumentació diríem 
ètica o filosòfica; per l'altre, l'argu
mentació històrica. Però he de dir que 
em trobava curt amb l'expressió re
gionalista. Catalunya, per tot el que 
s'explicava, mereixia molt més. Vull 
dir que jo m'inclinava per la indepen-

dència. El nostre país era un país que 
l'havíem perdut i calia recuperar-lo. 

El rés de la Visita espiritual a la 
Mare de Déu de Montserrat que havia 
après a casa, com a pregària que com
plementava la secular del Rosari, m' en
fortia en les meves idees. La invoca
ció-petició «Santa engendradora de 
l'Etern» em reconfortava amb allò de 
«feu que mai no es de~faci aquest po
ble català que vós espiritualment en
gendràreu» . O aquella altra « Verge 
poderosa» que diu: «defenseu d'ene
mics espirituals i temporals tota la 
terra catalana que lenÍu encomanada». 
El pare ens feia remarcar temporals. 

Aleshores vaig adonar-me prou de 
la doctrina social que propugnava en 
altres escrits i pastorals el bisbe Tor
ras. AI seminari vaig llegir El clero en 
la vida social moderna, però no vaig 
relacionar prou amb Catalunya la ne
cessitat d'una justícia social més gran, 
que més endavant i activament formà 
part de les meves reivindicacions. 

L 'home d'Església. Voldria in
cloure en aquest aspecte l 'home cre
ient en Déu, en Jesucrist; l 'home de 
comportament conforme a l'Evan
geli; l'home de la litúrgia; l'home-el 
bisbe i bisbe fidel al bisbe de Roma ... 
En tot això, el seu estil ple d'afirma
cions em donava seguretat; amb ex
pressions i exemples entenedors, sí, 
allò que en diem clar i català. No 
m'apareixia gens carrincló. 

Mirem l 'home creient. A casa re
sàvem els mesos de sant Josep i del 
Sagrat Cor. Llegíem les meditacions i 
resàvem les deprecacions correspo-



nents. Encara conservo el rés de ,<l'ac
te de consagració al Cor de Jesús». 
En aquestes pràctiques, m 'hi traslluïa 
la pietat d'aquell home que m'enco
manava una manera de pregar. Els elo
gis dels nostres predicadors, sobretot 
en l'eloqüència del Dr. Carreras, el 
qual s'emocionava tot parlant del bis
be ... Encara m'impressiona el gest de 
signar en el llit d'agonia la seva darre
ra pastoral, La ciència del patir. Per 
això, obert a l'Eternitat, la Vida plena 
del cel amb Déu. 

L 'home de comportament confor
me a l'Evangeli. El contemplava ve
raç, auster, enèrgic, que jugava net, 
estudiós, diligent. .. Així no m'estra
nyava que fos estimat i respectat per 
tothom: inteI-lectuals, artistes, polítics 
i pel poble senzill. Aquesta era la 
meva impressió. 

L 'home de la litúrgia. El meu con
tacte i mestratge amb líturgistes com 
Lluís Carreras i Manuel Trens, els 
quals en les seves conferències, escrits 
o converses el mostraven una i altra 
vegada així, era per mi un argument 
d'autoritat. La seva participació en el 
J Congrés Litúrgic de Montserrat. 

L 'home-el bisbe i bisbefide/ al bis
be de Roma. He posat aquests dos tí
tols, el bisbe i el bisbe fidel al bisbe de 
Roma perquè quedin més explícita
ment remarcades ambdues coses, tot i 
que de si mateix el bisbe viu aquesta 
profunda comunió amb el successor 
de Pere. Recordo l'elogi que li féu el 
papa Benet XV, de ser «el bisbe se
gons descriu l'apòstol sant PaUi>. 
L'estil ja esmentat, de seguretat, i de 
defensa de l'Església, amb una visió 

monolítica, de ser portadora de la ve
ritat, l'Església infal'lible; portadora 
de llum per a la societat, per a Ca
talunya. Veia el pastor preocupat pels 
problemes del seu poble, de les perso
nes, en tots els camps, La fidelitat al 
Papa l'escoltàvem dels llavis del Dr. 
Carreras, expressant la romanitat. En;¡ 
impressionaven els títols de les seves 
pastorals adreçades al bisbe de Roma: 
El internacionalismo papal, La ciutat 
pontifical. 

Algunes aportacions crítiques. A 
casa érem catòlics de sempre, però 
mai no vaig veure en els meus pares 
un estil proselitista. El contacte i la 
coneixença amb persones del món de 
les arts, d'aquí i d'àmbit internacio
nal, ens feia ser dialogants, tot i que en 
alguna situació hom afirmava sense 
dubtar les pròpies creences. No és es
trany, doncs, que els escrits condem
natoris del Dr. Torras contra la maço
neria els passés per alt. M'hi sentia 
incòmode. D'altra banda, pensava que 
allò era temps passat i que aquells 
mals no existien. En tot cas, preferia 
-si m'hi trobava- emprendre un camí 
de diàleg més que de condemna. 

El doctor Torras ara, en la maduresa 

Primer de tot, afirmar que continua 
la meva veneració. Quan fa tres anys 
vaig ser enviat a servir l'Església dio
cesana a la parròquia de la Sagrada 
Família de Barcelona, després de la 
mort del meu pare, vaig portar amb mi 
allò que ell guardava devotament a la 
seva cambra. Doncs, un retrat del bis
be Torras: el recordatori, ben emmar
cat, de «La Lliga Espiritual de la 7 
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Mare de Déu de Montserrat. Pietosa 
recordança a son fundador. 18 de fe
brer de 1916». Ara, igual, el tinc a la 
meva cambra. 1 encara, ampliant la 
col·lecció dels meus llibres, tots els 
volums de l'obra torrasiana que el 
pare tenia a la biblioteca. Si voleu, 
més íntimament he de dir que, molts 
matins, surt dels meus llavis l'acte de 
consagració al Sagrat Cor, redactat 
per a la devoció del mes de juny. 

Segon. Conscient dels valors dels 
nostres autors cristians, tinc per a 
aquests la prioritat. Per això, en més 
d'una ocasió, per algun escrit o par
lament he tingut la preocupació de 
cercar un text del doctor Torras. És 
així com he hagut de rellegir, encara 
que fragmentàriament, els seus es
crits. Ha estat l'oportunitat per exami
nar si aquelles paraules s'adeien als 
nostres temps. I, certament, he trobat 
de tot. Més d'una vegada amb l'estil i 
el pensament no m'hi he identificat 
massa. Però d'altres, ben bé. És quan 
he pensat: mira els Evangelis, tan an
tics, em són més propers que un autor 
gairebé contemporani. 

Tercera cosa que en l'actualitat em 
plau comentar. En les meves explica
cions per a un coneixement del pro
jecte dissenyat per Antoni Gaudí del 
temple de la Sagrada Família, m'agra
da referir-me a l'admiració que li tenia 
el genial arquitecte. És en el magnífic 
dibuix que va fer del pòrtic de la pas
sió -era el segon i definitiu- (malau
radament cremat en el lamentable ju
liol del 1936, però conservat en una 
bona fotografia), on hi ha el monu
ment que Gaudí dedicà al bisbe Tor
ras. L'impressionà que la seva darrera 

pastoral, La ciència del patir, fos 
signada amb mà tremolosa en el llit 
d'agonia. És en aquest moment quan 
al costat del pòrtic hi afegí aquest di
buix. A la façana de la passió, com un 
noble testimoni, era el lloc més adient. 
Per això creixia la meva admiració per 
l'artista i el consiliari fundador del 
Cercle Artístic de Sant Lluc. 

Una personalitat en la seva època 

És evident que en estudiar la histò
ria de Catalunya, tant en la vida ecle
siàstica com civil, hom es troba amb la 
influència de Josep Torras i Bages. 
Així doncs, personalitat amb les per
sonalitats. Ja ho és essent universitari; 
després, com a sacerdot, i, finalment, 
com a bisbe. És punt de referència 
per tots. El llarg epistolari -molt ben 
editat per Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat i preparat per Jaume 
Medina-, encara en camí, és un índex 
d'aquesta relació. J és una relació que 
se situa -aquesta és la impressió- en 
la línia del diàleg, malgrat que elllen
guatge és tantes vegades contundent, 
segur que vol tenir raó i que vol (i sap) 
demostrar-ho. En dir això, vull indicar 
que supera les actituds d'eclesiàstics 
anteriors que s'havien decantat gaire
bé sempre vers posicions beHigerants 
amb l'adversari. Em refereixo, per 
exemple, a Sardà i Salvany. Com ha es
crit Casimir Martí: «Sembla clar que una 
de les aportacions de Torras i Bages a 
la ciutadania i a l'Església de Cata
lunya va ser de fressar, per la participa
ció dels catòlics en la vida pública, un 
camí que s 'obria pas entre dues opcions 
tingudes com a impracticables: la car
lina i la liberai.» (El Pregó, núm. 60). 



Les personalitats del seu temps que 
l'admiren són, entre els polítics, Manuel 
Duran i Bas, Enric Prat de la Riba, 
Narcís Verdaguer i Callís ... ; entre els 
homes de lletres i artistes: els seus mes
tres, Llorens i Barba, Milà i Fontanals, 
Joan Maragall, e I s germans Joan i 
Josep Llimona, Antoni Gaudí, el jove 
Josep M. Sert ... Entre els eclesiàstics, el 
bisbe Josep Morgades, els mossens 
Jaume Collell i Jacint Verdaguer ... 

En el meu desig i judici m'hagués 
agradat trobar relacions d'amistat i 
dialogants amb els polítics i sindica
listes que feien causa comuna des de 
la que encara anomenem esquerra i en 
aquells moments anticlerical. Diem, 
per exemple, Valentí Almirall, Ferrer 
i Guàrdia ... És clar: l'època no perme
tia això. En realitat, fins al Vaticà 11, 
amb el to cordial i obert de Joan 
XXIII, no s'obrí aquesta porta. Els 
capellans i laics formats en aquesta 
nova situació podem dir que ens hem 
trobat amb els nostres contemporanis 
d'altres ideologies en amistat i diàleg. 
Tot el procés viscut en les nostres par
ròquies i moviments durant el fran
quisme n'és un clar testimoni. Tanma
teix voldria fer ressaltar que Torras i 
Bages, en comparació amb els seus 
germans en l'episcopat espanyol, es 
desmarca en alguns moments, quan 
aquests volen actuar d'una forma més 
beHigerant. Ve-t aquí el que expressa 
al cardenal Sancha, arquebisbe de 
Toledo, i que d'una manera o altra re
peteix a altres bisbes: «Hoy me parece 
que al Es/ada quiza no convenga pe
dirle, sino con mucho fien/o, pro/ec
ción, primero porque es dificil que lo 
conceda y segundo porque la gen/e 
moderna, enemiga de imposiciones, 

no recibe con gusto la imposición del 
brazo secular del Es/ado ... A mi en
tender quiza es/amos maS en el caso 
de estudiar la manera de aumentar el 
espíritu evangélico, que de formular 
reglas canónicas, aunque na/ural
mente sean estas siempre necesa
r¡as.» (12.12.1906). 

U na altra eclesiologia, però ... 

La meva sintonia amb Torras i 
Bages sobre la visió i concepció de 
l'Església es troba en els seus fona
ments. Visc la comunió amb el Papa i 
els altres bisbes en el seu magisteri per 
raó de la successió apostòlica. Però tal 
com llegim en les pastorals del bisbe 
de Vic, s 'hi presenta sempre una Es
glésiajeràrquica, diem-ne monolítica, 
sense fissures, per allò d'una infal
libilitat a ultrança, que remarca sobre
tot l'Església Santa. Un servidor s'ad
hereix a una Església més enmig del 
món. Sí, santa, però pecadora, sem per 
reformanda. D'aquí ve que la lectura 
d'aquestes pastorals, a vegades, se'm 
fa incòmoda. 

Potser sí que quan érem joves ens 
anava bé aquest lideratge monolític, 
de seguretat en el nostre camí. Però, és 
clar, quan hom coneix la història pas
sada i present de l'Església relativitza 
la seva santedat. Per això hem trobat 
bé en els nostres dies que el mateix 
Papa i altres bisbes han demanat per
dó a la societat per certes actuacions 
eclesiàstiques. 

Val a dir que també trobem en Tor
ras i Bages uns inconformismes. Em 
refereixo als afers entorn del seu no- 9 



menament episcopal de traslladar-lo 
a la seu de Burgos. Amb delicadesa 
escriu al nunci apostòlic manifestant 
el se"u criteri més evangèlic que mun
dà. 0, quan prepara la seva ordenació, 
expressa el temor a les vanitats. Mireu 
què escriu al bisbe Morgades: « Ya me 
marean con la consagración, porque 
la imaginación de los hombres tira 
siempre su vez al porvenir y la gente 
moderna que se preocupa mucho de 
los espectàculos ve en la consagra
ción un espectciculo ... » (28.4.1899). 

Voldria així mateix valorar el pa
per dels laics. És en el trobar-se fun
dant associacions. Serà la Lliga Espi
ritual de la Mare de Déu de Montserrat 
i el Cercle Artístic de Sant Lluc, Hi 
actua amb l'autoritat de guia i mestre, 
però això no impedeix la sincera aten
ció als consells o opinions. Són la seva 
admiració pels seus professors, ja es
mentats, al poeta Joan Maragall, al 
polític Enric Prat de la Riba ... Són sig
nificatives aquestes paraules que adre
ça a Mercè Vilaclara, que dirigeix es
piritualment: «Als soldats, se 'Is mana, 
als devots cristians se 'Is manifesta la 
voluntat i res més. Lo mateix diví Mes
Ire manava molt poc» (16.5.1899). ° 
això que escriu a la priora de Santa 
Teresa de Vic: «Lo bon govern de les 
ànimes sovint surt més de les oracions 
i virtuts dels convents que de la savi
duria dels prelats, com l'aigua ve del 
cel i no de les canaleres» (6,5.1899), 

U na societat més justa i fraternal, 
però", 

Voldria valorar els aspectes socials 
10 que la lectura recent dels seus escrits 

m'ha aportat. Ha estat precisament a 
partir de l'antologia de textos a què ja 
m 'he referit en esmentar la conferèn
cia de Josep Benet l'any 1966, edita
da per Estela. 

Ve't aquí allò que m'ha sorprès po
sitivament: 

«Anem a parlar d'una democràcia 
que havia de destruir les tiranies i les 
injustícies amb què els forts oprimien 
els dèbils, creant una atmosfera mo
ral, establint uns principis de fraterni
tat universal que havien de penetrar 
fins al moll dels ossos de la Humani
tat, la qual d'aleshores endavant no 
suportaria la negació, fins en els seus 
representants més humils, més igno
rants... la deslliuració del pobre, 
l'exaltació de l'humil, el refrenament 
del poderós són el distintiu del regnat 
espiritual del Messies, que ha d'ésser 
de perpètua duració i de tots els paï
sos del món.» (L'elevació del poble, 
carta pastoral de 10.2.1905). 

«Dintre del Regne de Déu els qui 
tenen dret de ciutadania, els qui ho 
són per dret propi són els pobres, i els 
rics hi són solament tolerats en situa
ció d'inferioritat dins de la societat 
espiritual i sobrenatural el cap de la 
qual és Jesucrist.» (Laformació del ca
ràcter, conferències quaresmals, 1899). 

«El concepte egoista de la propíe
tat i del capital no és cristià. La pro
pietat i el capital són institucions so
cials que existeixen per al bé comú i 
general dels homes.» (carta als obrers 
catòlics a Manlleu d' 11.2.1906). 

«El trabajo es la base de lajerar-



quia económica de la sociedad, y el 
salario, que es la remuneración del 
trabajo, es lo mas sagrada que existe 
en el sistema de todos los derechos 
humanos,» (Lo eterno y lo variable 
del cuer po social, Setmana social a 
Sevilla, 15,11.1908). 

«Entre todos los miembros de la 
sociedad, entre todos los miembros 
del cuerpo mística de Jesucristo, 
usando el tecnicismo del apósto! san 
Pab/o, el obrera es el mas identifica
da con Dios; el Hijo consubstancial al 
Padre en el mundo quiso ser obrera. 
por eso atentar contra el derecho del 
obrero viene a ser una especie de sa
crilegio ... » (Lo eterna y lo variable 
del cuerpo social, 1908). 

Com heu pogut comprovar, tot el 
que es diu és ben aplicable a la nostra 
societat actual. Forma part del contin
gut de la doctrina social de l'Església 
i d'una Església que voldria ser dels 
pobres. Però tal com dèiem més 
amunt, Torras i Bages afirmava d'una 
manera absoluta el mestratge inequí
voc tant de paraula com d'obra de 
l'Església. Per exemple: «La Iglesia 
es indestructible y posee inmensa re
sistencia, y su edificación es cosmo
polita y sempiterna, y se rejuvenece 
con las distintas edades, y congenia 
con todas las razas, y armoniza con 
todas las civilizaciones,» (Lo eterna y 
lo variable del cuer po social, 1908) .. 
«La Iglesia reconoce en sus hijos Ii
bertad en el orden política -las tan 
ponderadas imposiciones del Vatica
na son un señue/o para cazar incau
tos- y deja que los pueblos se gobier
nen a si mismos.» (AI clero y a los 
fieles de la d¡ócesis, 30.S.l911). 

D'altra banda, condemnava les po
sicions doctrinals i actuacions del so
cialisme del seu temps. Gairebé reite
radament. «La trilogia revolucionària 
de llibertat, igualtat i fraternitat ha 
sigut un simulacre davant del qual 
han quedat sacrificades, en odi a 
l'absolutisme, les venerades relíquies 
que restaven dels temps verament lliu
res, igualitaris de l'edat mitjana ... 
Són l'esquer de què se serveix la sec
ta socialista per a fer-se seva la gran 
massa treballadora,» (Considera
cions sobre el regionalisme, juny de 
1893). «És necessari repetir molt so
vint que la utopia socialista, en lo que 
es refereix a la distribució de la rique
sa, ve de donar una base obligatòria 
a una/arma de vida que sols pot sub
sistir voluntària i entre gent d'una 
certa altesa de vida. Que el socialisme 
voluntari i evangèlic és condició su
blim de llibertat d'esperit; i el socia
lisme obligatori i revolucionari fóra 
opriment i esclavitud dels homes.» 
(L'elevació del poble, 1905). 

«Cada forma o situació social, 
política i econòmica voldria tenir 
l'exclusiva de l'Evangeli. La Iglésia 
té tant de treball per a defensar-se 
dels enemics com dels amics, perquè 
vol conservar la seva llibertat, la lli
bertat pròpia dels fills de Déu, perquè 
Ella és la Filla de Déu per excel'
lència. L'emperador romà, fet ja cris
tià, enyorava la dignitàt pontificia 
amb què s'adornaven els seus ante
cessors del paganisme; el feudalisme 
volgué fer de l'Església una de les ins
titucions de son sistema legal i polític; 
la monarquia absoluta intentà fer-la 
seure amb gran majestat en son ma~ 
teix tron per a regir-la i governar-la a 11 



son pler. .. ; i la moderna democràcia, 
tan pretensiosa i ambiciosa com les 
formes socials que la precediren, con
tinua la tradicional empresa de voler 
dominar l'Església i fer-la un membre 
del seu cos social.» (L'elevació del 
poble ... contra l'error socialista, 1905). 

«La supremacía absoluta de la 
potestad civil, o sea el estadismo, tie
ne su completo desarrollo en el sacia
lismo, pues que en el socialismo el 
Estado interviene en todos los actos 
de la vida, y anula ya no sólo a la 
Iglesia, sino también a la familia y a 
la institución de la propiedad privada, 
hasta el punto que religión, jàmilia y 
propiedad quedan en manos del Esta
da.» (El estadismo y la !ibertad reli
giosa, 1913). 

En l'ordenació de la societat, Tor
ras i Bages idealitza el paper del Papa 
com a àrbitre o guia de la pau entre els 
homes, independent de tota política. 
Sembla que els governants laics no en 
siguin capaços. Com un altre Crist-el 
Papa, el vicari de Crist, el pontífex 
romà, fent de pont entre tots- podria 
establir un nou regne de justícia, 
d'amor, de llibertat, de veritat i de pau. 
Els homes, imbuïts de materialisme 
ateu, sotmesos als egoismes i vanitats 
humanes, no poden realitzar l'ideal 
d'una veritable fraternitat, perquè 
converteixen els estats en dictadures 
centralistes, que obliguen (amb vio
lència, per tant, sense llibertat) els al
tres a la igualtat (quina igualtat?) ... 

És clar; en la meva opinió, ente
nent que l'Església predica els valors 
de l'Evangeli, som a la pràctica tantes 

12 vegades incoherents ... Tots, formats 

del mateix fang (papa-bisbes-preve
res-diaques-religiosos i religioses
laics i laiques), tots fidels cristians, 
portem damunt el pecat, i tot i esfor
çar-nos per l'alè de l'Esperit per llui
tar-hi, se'ns fa dificil donar un testi
moni global. Sempre hi ha una o altra 
infidelitat. Però sí que em serveix 
l'idealisme de Torras i Bages per con
tinuar lluitant, no pas per acceptar que 
allò que anem fent o que farem serà 
sempre millor que els altres. Córrer 
vers l'ideal gràcies a la necessària cor
recció fraterna. 

L'home de Déu, prevere-bisbe al 
cent per cent 

En aquest aniversari em queda so
bretot el testimoni d'un home de Déu, 
enamorat de Déu, escrupolosament 
fidel en la vida de pregària, personal
individual i comunitària; l'home es
forçat a superar els propis defectes (el 
mal geni!) i zelós per l'autenticitat en 
tota actuació humana. 

M'admira el zel en les visites pas
torals, muntat en una mula per arribar, 
fluix de salut, als racons de muntanya 
de la diòcesi; corprès de la sagrada li
túrgia,font i cim de la vida cristiana. I 
m'admira la gràcia de Déu que volgué 
que la darrera pastoral fos La ciència 
del patir i signà per segona vegada en 
el llit d'agonia ... Anys enrere havia 
escrit als germans Josep i Joan Llimo
na, en ocasió de la mort de llur pare 
(18.1.1899): «En aquestes solemni
tats humanes, la mort és la més gran 
d'elles, ve molt bé tenir al costat un 
amic sacerdot, ja que el sacerdot és 
l'home de les solemnitats divines». 



L'eclesiologia del bisbe Torras i Bages 
RAMON POU i RIUS, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya 

1. Presentació 

El bisbe Torras i Bages no va pas 
ser un teòleg professionalitzat, si bé 
que en el conjunt dels seus escrits, 
especialment en les pastorals, hi ha 
abundant teologia. La seva capacitat 
inteHectual radicava més aviat en un 
tarannà de filòsof-sociòleg cristià (La 
Tradició Catalana). Però en arribar 
Torras i Bages a bisbe de l'Església de 
Vic va orientar la seva vocació d' es
criptor al servei d'aquest ministeri 
pastoral, i els seus escrits s'incorporen 
dins d'un gènere literari que es mOU 
entre el catequètic i l'apologètic. 

Torras i Bages no ens ha pas donat 
cap sistematització eclesiològica, però 
els seus escrits pastorals ens manifes
ten clarament la seva concepció refe
rent a l'Església. És d'aquesta visió 
eclesiològica que em proposo parlar 
breument, tot ordenant un seguit de 
textos clau disseminats al llarg de les 
seves pastorals. Crec haver triat aque
lles expressions que ens poden donar 
un resultat equànime, el més objectiu 
possible, de com Torras i Bages pen
sava eclesiològicament. També remar
co que no pretenc presentar ara i aquí 
un estudi extens i minuciós sobre el 
tema, sinó només indicar uns trets bà
sics que ens aproximin a la seva visió 
i capteniment, en general, sobre l'Es
glésia. 

Tinguem en compte que conside
rem l'eclesiologia d'un cristià i cler
gue estudiós format en teologia durant 
la segona meitat del s. XIX, en plena 
eufòria de l'ultramuntanisme oficial 
(corrent d'opinió integrista que exal
tava l'absolutisme papal) i que també 
es veu encerclat per l'imperant doctri
na conservadora antimodernista del 
final del s. XIX i de principi del XX 
(l'antimodernisme teològic és dit del 
corrent conservador que condemnava 
el capteniment teològic dels que pre
tenien adaptar la doctrina de l'Esglé
sia a les exigències dels nous temps). 
El tarannà eclesiològic de Torras i 
Bages, home fidelíssim a Roma, però 
amb la seva autonomia de pensament, 
va haver de sobreviure enmig d'aquest 
mar doctrinal-eclesiològic- d'hege
monia integrista, marcat amb el segell 
d'autoritat. 

Si intentem ara parlar sobre eclesio
logia torrasiana ens cal tenir molt en 
compte el sitz im Leben eclesial -el 
context circurnstancial- en el qual es 
va haver de moure Torras i, alhora, no 
es pot oblidar que ara nosaltres ens 
trobem a un segle de distància del per
sonatge que considerem. A elll'afec
tà de ple el Vaticà I, a nosaltres el Va
ticà lI, dos concilis de signe ben 
diferent. Torras i Bages tenia 24 anys 
quan es va celebrar el Concili Vaticà I 
(1870). Estem ara a més de cent 13 
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vint-i-cinc anys d'aquell sínode que 
va promulgar la Cons/itutio dogma/i
ca l'astor ne/emu:; de EccIesia Chris
ti (18 de juliol 1870), i a més de trenta 
anys del Concili Vaticà lI, el que va 
promulgar la constitució dogmàtica 
Lumen gentium sobre l'Església (21 
de novembre de 1964); aquesta cons
títució, Junt amb la Gaudium et spes. 
va capgirar plenament el disseny de 
l'eclesiologia del segle XIX, la que 
planava sobre el Vaticà l, i que estava 
radicada en l'esquema sociològic su
permonàrquic -o, si es vol, imperialis
ta- de Gregori Vllè (+1085) (=Ia Sa
cra potestas) i en la sistematització 
eclesiològica de Societas perfecta de 
Robert Belarmino (s. XVlI). 

No és diticil ter Ulla presentació de 
la base eclesiològica de Torras i 
Bages; en canvi no és fàcil fer-ne la 
valoració des de la nostra perspectiva 
teològica a tanta distància. És evident 
que llil cert nombre d'elements eelesio
lògics torrasians -i alguns d'impor
tants- avui els hauríem, els hem, de 
corregir o fins i tot tenir-los per impro
cedents. Però també ens adonem que 
aquest bisbe, tot i exaltar una Església 
de caràcter extremadament monàrquic 
i vivent sota el signe de l'autoritat, 
certament emanada de la divina (notes 
capitals de l'ultramuntanisme), tal 
com corresponia aleshores al concep
te de societat perfecta, tot i així, Tor
ras té un esperit obert i dialogant da
vant del que anomenem el món, la 
circumstància social -en alguns as
pectes molt problemàtica- en la qual 
ell es movia. Segur que aquesta di
mensió el va preservar de ser un ecle
siòleg massa de portes endins, és a dir, 
sectarísta i desfasat, com tants emi-

nents personatges clericals o clerica
Iistes de la seva època, com per exem
ple el cardenal Capellari -que arribà a 
ser Gregori XVI- O el comte De Mais
tre, que va tenir tanta influència en els 
ambients catòlics de l'època. 

Torras i Bages acceptava i valora
va de la societat civil. des de la pers
pectiva de l'Església, tota la seva 
dimensió positiva, ja que per ell la 
humanitat, junt amb l'Església, estava 
sempre a un primer terme. No oblidem 
que Torras provenia d'uns cercles, di
guem-ne, mundans, de qualificada ca
tegoria intel·lectual i artística. Mai no 
va deixar de considerar el món com 
una realitat radicalment bona i irre
nunciable, es tractava d'una creació 
de Déu. Aquesta posició el feia parlar 
de l'Església d'una manera com si ja 
pressentís la Gaudium et spes del Va
ticà I1 tan lluny encara. 

Dit d'una manera esquemàtica, 
crec que es pot afirmar que l'eclesio
logia de Torras i Bages estava ja d'al
guna manera inscrita en la futura -i 
lIunyana- constitució Gaudium et 
spes del Vaticà ll; mentre que no po
dem pas dir el mateix pel que fa a la 
Lumen gentium. ja que aquesta cons
titució capgira radicalment l'esquema 
de l'eclesiologia de societat perfecta 
-la que té un eix vital monarquitzant i 
centralitzador-, en la qual està inscri
ta, de fet, la concepció eclesiològica 
del nostre Torras. 

En efecte, la Lumen gentium és la 
negació de l'ultramuntanisme eclesio
lògic, ja que, mentre aquest feia girar 
tota l'Església entorn de l'absolutisme 
papal, la constitució Lumen gentium 



concep l'Església amb rang de miste
ri-sagrament davant del món (c. I); 
sagrament comunitari -Poble de 
Déu- (c. II), en el qual -i al servei del 
qual- hi ha uns ministeris i serveis 
carismàtics (C.III). L'esquema ultra
montà pràcticament es redula, com a 
capítol principal, al tercer capítol de la 
Lumen gentium. Torras, com la quasi 
totalitat de teólegs de la seva època, 
veu més aviat l'Església en i des del si 
d'una Església societat vitalitzada pel 
ministeri jeràrquic amb el convenci
ment d'estar dotat d'autoritat (en el 
sentit socialment fort del mot) divina. 
Temps eren temps! Encara avui, però 
-a trenta anys i escaig del Vaticà lI-, 
la visió ultramuntana supura més del 
compte. 

A l'interior d'aquest marc que 
acabo de descriure, sense més co
mentaris, presento una sèrie de fragw 

ments o textos tots ells extrets del 
corpus de les pastorals del bisbe 
Torras. El criteri de la tria ha estat 
escollir aquells textos que expressa
ven directament aspectes eclesiolò
gics pròpiament dits i que, a més, 
posseïen un llenguatge més aviat 
definitori. He dividit els textos en 
grups temàtics i he intentat ser im
parcial en la selecció; que ningú hi 
llegeixi intencions tendencioses. Crec 
que aquest conjunt reflecteix molt 
bé el tarannà eclesiològic del bisbe 
Torras i Bages. 

La introducció que he presentat ha 
de servir de base des d'on llegir la lle
tra i l'esperit d'una eclesiologia tor
rasiana que mai no va escriure, però 
que és latent dins la seva gran obra 
publicada. 

En la transcripció he respectat la 
llengua amb què es va publicar cada 
una de les pastorals; he conservat tam
bé les modalitats lingüístiques prò
pies de l'autor, per exemple en català 
sempre escriu la Iglésia. 

La referència de cada text indica: 
les xifres romanes, el volum correspo
nent de les Obres completes, Edito
rial Balmes (Barcelona), 1934; els 
nombres aràbics, la pàgina de l'es
mentat volum; les inicials, el títol de 
les pastorals. 

2. Textos ecIesiològics de Torras i 
Bages 

Concepte-visió d'Església 

«La Iglesia no es una escuela filo
sófica o científica. Dentro de ella se 
crían lozanamente la filosofia. y la 
ciencia y todas las arles y disciplinas 
de la óvilización, porque su horízon
te abarca la totalidad humana; pero 
ella en sí no es mas que escuela 
de salvación eterna y precisamente 
porque es escuela de salvación eter
na abarca la totalidad humana ... 
Jesucristo no quiso hacer una es
cuela, sino un mundo. y, de consi
guiente, la apologia del mundo cris
tiana no se ha de referir sólo al 
orden intelectual, sina a to dos los 
órdenes de la vida ... Por esta Pia X 
exhorta a los fieles a la acción social 
calólica, es decir, a la enseñanza, a 
la beneficencia, a la organización 
popular, a la justicia y equidad en
tre todos los elemenlos que integran 
la vida de nues tro linaje ... )i (XIV-
289-291, UU) 15 
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<<És cert que la Iglésia de Déu a la 
terra és el món sobrenaturalitzat i 
que, de consegüent, consisteix en una 
complexitat d'influències, d'eficàcies 
i de forces ... Però per sobre de totes 
aquestes influències, eficàcies i for
ces, apareix d'una manera evident 
amb influència decisiva aquella Dona 
admirable que escollí Déu Pare per
què en ella s'encarnés el seu Verb 
etern» (XIX -12, GD) 

«La Iglésia porta el timó de la 
Humanitat en el viatge que aquesta va 
fent sobre la terra, i Ella, amb els ulls 
posats a l'eternitat, en les contínues 
varietats dels temps, va acomodant 
els homes als nous temperaments so
cials perquè visquin segons la Llei de 
l'Evangeli; única Llei, junt amb la 
natural, que serveix per a totes les si
tuacions, fins les més oposades entre 
si, de la vida humanQ)i(XIX-35, DC). 

«La Iglesia no es democratica ni 
arisfocrótica, no es monarquica ni re
publicana; la Iglesia es la Verdad que 
pretende penetrar en la vida humana, 
sea cualquiera el media en que ésta 
se desenvuelva. Es una corriente fe
cundante que atraviesa las distintas 
épocas humanas para fertilizarlas ... ii 
(XIV-I75, EE) 

«El Cristianismo es un aglutinan
te divino, y el cristianismo orgànica, 
es decir. la Iglesia católica, constitu
ye una religión que no tiene fronteras 
y que abarca todas las razas y une 
todos los hombres ... » (XIV-233, EE) 

«Ellos, los modernistas y socia
listas, no quieren conocer la naturale
za de la Iglesia, y pretenden legitimar 

sus subversivas doctrinas suponiendo 
que la Iglesia es como un odre viejo 
incapaz de contener el vino nuevo, 
cuando es precisamente una cosa del 
toda distinta. La Iglesia es toda la 
humanidad, no la de ayer o la de hoy, 
es la humanidad de cada dia, ele
vada a un orden sobrenatural. Es 
enemiga del estancamiento: porque 
es vida, y la vida es movimiento ... )i 
(XIV-269, UU) 

«".Hay casas que mueren y cosas 
inmortales, y por mucho que amemos 
estos casas que mueren, no debemos 
divinizarlas, porque sólo Dios es eter
na y sólo su Iglesia interminable. Plu
go al Altisimo establecer la sucesión 
de los siglos, y la sucesión significa 
variación. Un mundo inmutable seria 
un mundo faslidioso; Dios es inmuta
ble porque es perfecto; pera la criatu
ra imperfecta, si foese inmutable, se
ria paralítica, y, de consiguiente, no 
fuera viadora cama nos enseña que 
somos la Iglesia nuestra Madre; e 
impedir el curso social sería impedir 
la misma vida de la sociedad ... Sólo la 
Iglesia puede gloriarse, entre todas 
las instituciones del mundo, de tener 
una forma inmutable, perque la reci
bió directamente del mismo Dios ... » 
(XIV-262-263, UU) 

Eucaristia 

«La Iglésia és Iglésia per la Santa 
Missa: perquè aquest nom significa 
reunió, i en tota reunió ha d'haver-hi 
un principi, un element que la deter
mini, un aglutinant que junti i unifiqui 
les parts; i la Missa és un acte que 
junta als homes de tots els temps, als 



àngels de totes les jerarquies, i a les 
ànimes que es purifiquen al purgato
ri, amb el Cap de totes les criatures, el 
Verb, qui es féu home per a presidir 
i dignificar les criatures racionals 
en l'adoració deguda al Senyor 
etern ... 

«Els cristians sempre han conside
rat que la Missa era essencial en la 
seva vida y en el seu culte ... Per això 
la Iglésia, havent rebut la Missa 
de son diví Fundador, des dels seus 
primers dies l'ha considerada com 
son tresor més preciós i l'acte vital 
de la seva existència ... » (XXI-262-
263, SS). 

«lla sagrada litúrgia de la Missa 
ens mostra com el Sant Sacrifici, es
sent el compendi i la substància del 
culte cristià, comprèn tots els elements 
que formen el culte que els homes han 
de dedicar a Déu Senyor nostre.» 
(XXI-270, SS) 

« ... Contemplar el misteri de la 
santa Iglésia, el Misteri de la fe, el 
Santíssim Sagrament de l'Altar, d'on 
li ve a aquella tota la força i la fecun
ditat de Mare del llinatge humà ... 
Aquest Sagrament augustíssim és com 
l'essència del culte de Déu en la Llei 
de gràcia, i la substància de la religió 
cristiana ... » (XXI-98-99, PA) 

«La sagrada Hòstia és la raó d'és
ser de tota la Iglésia catòlica. Si fos 
possible que un dia desaparegués 
l 'Hòstia consagrada, el Sant Sagra
ment de l'Altar, desapareixeria el sa
cerdoci, cauria l'Altar i l 'Iglésia es 
desvaneixeria, perquè l 'Hòstia divina 
és l'aglutinant de la humanitat cris
tiana ... » (XXI-l03, PA) 

Papat 

«La Sede apostólica es el micro
cosmos, donde hay el núcleo de la re
ligión universal, del catolicismo, no 
de la religión de este o de aquel Esta
do ... sino la religión de toda la huma
nidad implantada en el mundo por el 
Verbo de Dios ... Y como nuestra reli
gión es una religión de !ibertad, una 
religión de todas las naciones, nues
tra Cabeza espiritual, nues tro Sumo 
Sacerdote, no debe ser súbdito de nin
guna de elias, porque es soberano es
piritual en todas, y en ninguna extran
jero, y perderíamos nuestra libertad 
espiritual desde el momento en que 
nuestro Pastor, el Pastor de todos los 
pueblos cristianos, no fuese libre, y no 
es libre si no es soberano, y no es 
soberano si no tiene una soberania 
territorial, porque si esta en terri/orto 
ajeno es súbdita, sujeto al señor de 
aquel territorio, sea este regido por 
monarquía o por república ... 

I> Y la casa del gran Padre de fami
lias de toda la cristiandad, el hogar 
de todos los católicos del mundo, la 
piedra fundamental de la Iglesia de 
todas las gentes del universo, testara 
bajo el dominio de una nación cuyo 
gobierno, por naturaleza propia de 
las casas, es variable y a veces lo ve
mos hostil a la Iglesia?» (XIV-349-
351, Estadismo) 

«L'òrgan principal de la Provi
dència de Déu en el govern espiritual 
i moral de la Humanitat és el ma
gisteri de la Iglésia romana, i quan 
aquesta, per boca del Vicari de 
Jesucrist parla en forma solemne i 
magistral a tot el poble cristià ... » 
(XIX-37, DC) 17 
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«El poder polític quan no està 
penetrat i informat dels principis cris
tians cau en el despotisme. perquè 
no reconeix superior. .. El poder del 
Romà Pontífex és una potestat vicà
ria. Ell se proclama, la 19lésia univer
soll 'intitula Vicari de Jesucrist i, per 
tant, és un poder derivat. subordinat i 
responsable ... , el qui té el poder de 
Déu a la terra, el Papa, se firma ser
vidor de servidors de Déu, confessa 
plenament que no té més poders que 
els qui es deriven de l'encàrrec de 
Jesucrist, que no és mes que un simple 
administrador. .. » (XVIII-104, ep) 

"La sabiduría pontificia no es una 
forma cientifica, sina una forma a la 
vez divina y humana, es un eco de la 
Palabra creadora y del omnipotente 
fiat, es aquella espada de dos filos, de 
que habla el apóstol Poblo, que llega 
a los tuétanos ... Ningún poder del 
mundo puede compararse al poder de 
la palabra pontificia. Ella hace y des
hace ... » (XVlII-250, APP) 

"Roma és el Papa. La persona del 
Vicari de Jesucrist és l'ànima de la 
Ciutat Eterna, és eterna perquè en 
ella hi viu el Sant Pare ... Roma és la 
capital del Regne de Déu en la ter
ra ... » (XVIIl-112, ep) 

« ... Y el Papa es el fundamento de 
la fglesia, el núcleo de cohesión del 
Cristianismo org¿mico, sin el cual so
breviene la disolución y, de consi
guente, la muerte ... » (XXI-15?, DC) 

«Al Papa no sólo le debemos leal
tad y obediencia, sina también devo
ción. Es no sólo el suprema director 
de nuestras conciencias, sina también 

el núcleo, fundamento y principio de 
un orden moral en eltinaje humana .. 
(XXI-l7I, DC) 

Episcopat 

"Els qui tenim el verdader magis
teri de dret div(. la missió d'ensenyar, 
just és que fem també matèria de nos
tres ensenyances la qüestió de la De
mocràcia, afi defixarels termes de sa 
discreta intel'ligència en laforma que 
l'ensenya la fglésia. explicant-la als 
fidels com a norma de sa conducta en 
les relacions amb la vida pública i 
social. És clar que la nostra missió de 
Pastor de les ànimes s'exerceix prin
cipalment amb e/s homes particulars 
preparant-los per a sa eterna salva
ció, però és imposible tractar a l'ho
me en abstracte ... » (XIX-3?, DC) 

«El nom de Bisbe significa inspec
tor, investigador, i son ofici és ente
rar-se, examinar, formar concepte de 
l'estat espiritual i moral de les ànimes 
sobre les quals l'Esperit Sant la cons
titui/ per encaminar-les a l'eterna sal
vació ... » (XVIII-IOl, ep) 

«Aquesta necessitat de que els mi
nistres de Jesucrist, els Bisbes de la 
Iglésia catòtica, se vegin amb el Cap 
de tota ella, el Romà Pontífex, és de 
caràcter permanent. La Iglésia és un 
cos que té díferents membres, i tot cos 
rep la unitat del cap que el determina 
i concreta. L'Episcopat constitueix 
la Iglésia docent, és l'òrgan en el 
món de la Saviduria eterna, el vincle 
d'unió entre tots els esperits, els 
bisbes són com els nervis i tendrums 
que uneixen entre si tots els membres 



de la Iglésia universa!...» (XVIII- Bíblia-tradició 
!lO, ep) 

«El Obispo es inseparable del 
Papa; el Cristianismo és una cade
na que va de las manos de Dios al 
última de los fieles, y circula por 
ella el fluida de nues tro vida espiri
tual. Si se rompe la cadena ... hay 
entonces tan sólo un cristianismo 
fragmentaria, como sucede en los 
países protestantes y cismaticos» 
(XXI-147, DC) 

Clergat 

«El sacredoci no s 'ha d'encasillar 
en cap de les condicions o classes so
cials concretades per les circumstàn
cies històriques. És una classe eterna. 
La pròpia Iglésia, que veu en l'estat 
primitiu de la Humanitat, en la Iglé
sia abans de Jesucrist, el símbol pro
fètic de si mateixa, sempre ha reco
negut com una figura del sacerdot 
catòlic, de sacerdot etern, a Melqui
sedec, de qui no es coneix ni la fami
lia, ni la descendència, ni la pàtria. 
Lo etern no té condicions tempo
rals ... 

»El sacerdot, de consegüent, dei
xeble de la tradició, que és vida, ha 
d'ésser un home del dia, sense pre
tendre ressuscitar lo passat, perquè 
en el món, per virtut pròpia, sols ha 
ressuscitat Jesucrist, tot lo demés ha 
de morir i convertir-se en pols; el 
qui té el privilegi divi, com el té la 
Iglésia, d'una vida immortal, no ha 
de pretendre resurreccions; la vida 
no recula, sempre va endavant. 
Aquesta és la Llei del Criador. .. » 
(XIX-56-58, DC) 

«¿Quien puede dudar de la efica
cia que aún en el orden natural tiene 
la Sagrada Biblia? ¿No ha sida ella, 
bajo el magisterio de la Iglesia, como 
demuestra Balmes, el libra de texto de 
la civilización europea? ¿No es este el 
libra única y divino, entre todos los 
que existen en la tierra, el que mas 
posee el don de la penetración espi
ritual, sin distinción de épocas y de 
paises, en toda ellinaje humano? Es 
cloro que ... las impugnaciones de los 
heterodoxos contra nues tros Libros 
Santos han exigida por parte de los 
católicos un profondo estudio critico 
sobre los mismos, estudio que todos 
debemos proteger y fomentar, porque 
es la defensa armada contra los ene
migos de nuestra santa fe; pera tam
bién es cierto que continuamente 
debemos exitar a la lectura y a la 
meditación humilde y piadosa de la 
Sagrada Biblia, que robustece el espi
ritu, obre las potencias, iluminando 
con inefables resplandores la inteli
gencia, mas que la doctrina de todos 
los filósofos del mundo, lIenando el 
corazón de mas altas y generosos sen
timientos que los poetas mas excel
sos ... porque aquella es la palabra de 
Dios que habla a los hombres; y Dios 
habla a los hombres para atraérselos 
a Si. 

»El estudio, pues, de la Biblia baja 
su aspecto critico y científica es ho)', 
como nos enseña al crear la Facultad 
Bíblica la santa Iglesia romana ... una 
necesidad imprescindible. Los Santos 
Libros y la Tradición de la 19lesia son 
como el acueducto por el cual plugo a 
Dios comunicar a los hombres la Ver
dad eterna ... » (XIV-271-272, UU) 19 



«De manera que les ensenyances 
pontificals del Sant Pare Lleó XIII 
sobre la Democràcia cristiana, de la 
qual ell parlà canònicament com doc
tor i mestre universal dels cristians, 
no són una concessió a l'esperit del 
segle ... , sinó que són puramentl'apli
cadó a la societat contemporània 
d'uns principis revelats als homes 
pels antics profetes d'Israel, confir
mats i completats per Jesucrist, i que 
la 19lésia va transmetent de generació 
en generació, llum de vida social... 

»Veus aquí altra vegada eviden
ciada la necessitat de la revelació di
vina, del dipósit sagrat de la doctrina 
que guarda la 19lésia amb tota fideli
tat, considerant aquesta custòdia com 
la primera i més essencial de les seves 
obligacions; sense aquesta severa vi
gilància sobre el preciós tresor de la 
doctrina revelada, base de la vera ci
vilització humana, com ho demostra 
el fet de que aquesta sols existeixi en 
els països que tenen per llibre de text, 
per llibre de la vida, la Sagrada Bí
blia, la societat hauria de liquidar per 
desavinença essencial entre els so
cis ... » (XIX-64-65, DC). 

«Lo que passa avui amb la doc
trina de la salvació és una gran mi
sèria .... L'exercici imitatiu de les 
accions, dels sentiments que resplen
deixen en el Llibre diví, queden re
duiïs a la mínima expressió. Prenen la 
Bíblia com un llibre d'erudició, com 
un llibre humà, i com a tal l'estudien. 
No saben entendre que la Sagrada 
Bíblia no és purament un llibre d'eru
dició, una especulació racional, un 
art literari, sinó que és el Llibre de la 
vida. D'aquí prové que, malgrat lo 

20 assimilable que de si és la Sagrada 

Escriptura, avui poquíssims se l'assi
milen. Passen la vida en operacions 
d'anàlisi de la religió, i no s'alimen
ten d'ella ... » (XX-39, LC) 

Església i món-societat 

«Constituye un crimen social pre
dicar el antagonismo y la contrarie
dad entre la 19lesia y la democracia. 
La 19lesia se aviena a todas las formas 
sociales y políticas; con lo que no se 
aviene es con las falsos formas, es decir, 
con las sofisticaciones políticas y con 
los engaños sociales ... » (XIV -175 EE) 

« ... La 19lesia va adecuandose a 
las distintas sociedades; y es repu
blicana en América, monarquica en 
Inglaterra o imperialista en Alema
nia ... Porque poseedora de la Verdad 
absoluta y teniendo por misión condu
cir a ella los hombres, se acomoda 
con todas las relatividades honestas y 
justas ... » (XIV-176, EE) 

«Y no se venga a citar casos de 
abuso de poder por parte de persona
jes eclesiasticos, que de otra parte son 
rarísimos, porque la 19lesia nunca ha 
declarado impecables a sus ministros, 
y la conducta general de la 19lesia ha 
sido en conformidad con su doctrina, 
respetando la potestad civil y aún ayu
dandola ... 

¡¡Pera hasta en las épocas mas re
lajadas el Evangelio ha sido la Ley 
fundamental de la 19lesia; y esta nun
ca ha querido confimdirse con el Es
tado. AI revés, la gran lucha entre el 
sacerdocio y el imperio en su última 
resolución no fue otra cosa que una 
resistencia heroica de la 19lesia en 



mantenerse distinta del Estado, que
dando vencedora la 19lesia ... » (XIV-
220-221, EE) 

«En nuestro país la Iglesia es 
anterior al Estado, y hasta podemos 
decir que el Estado nació de la 
Iglesia ... De modo que en elorden cro
nológico, en España el derecho de la 
Iglesia precede al del Estado, y, de 
consiguiente, el derecho de vivir, has
ta desde el punto de vista de la leyes
crita y positiva, no lo debe al Estado, 
puesto que ella te precedió en la exis-
tencia .. . 

» ... Aplicando a nuestro caso el 
célebre dicho de Tertuliano, el español 
es naturalmente católico, y cuando 
obra espont¿meamente ... obra en ca
tólico ... » (XIV, 223-224, EE) 

«Hasta hace poco los enemigos de 
la Fe católica, que se ocultaron con el 
disfraz de liberales, acusaban a la 
19lesia de aliada incondicional del 
Poder civil y de constituirse en defen
sora y apologista de su absolutismo. 
Ahora han cambiado de tóctica y la 
acusan de rebelde. Y nunca ha sido ni 
la una ni la afra ... » (XIV-236, EE) 

«Nunca el Catolicismo sera una 
religión de Estado, un ramo política, 
un negociada de Gobierno; nunca 
admitirà el principio: cuius regia eius 
religio; sina que eternamente se sos~ 
tendra como un ideal de vida huma
na ... » (XXI-144, DC) 

Capteniments eclesials 

«Amb el magisteri dels homes no 
arribarem a la possessió de la Veritat 

infinita; de lo infinit sols en pot ésser 
mestre l'Infinit ... La vanitat dels qui a 
si mateixos s'anomenen inteNectuals 
és insuportable ... Són enemics de la 
fórmula, i l'univers enter és una im
mensa fórmula ... En el llenguatge 
inspirat de les Sagrades Escriptures 
trobem un mot que equival a la pa
raula fórmula, VERBUM, que signifi
ca no sols idea, sinó també l'expres
sió i la realitat de les coses creades. 
És l'essència de la vida. Hem de viu
re segons lafórmula, i la nostrafór
mula és la santa fe catòlica, emana
da del Verb de Déu ... i de l'Esperit 
Sant... 

»Per això els cristians perpètua
ment som deixebles, i sense voler és
ser mestres convidem a tots els homes 
de bona voluntat a matricular-se a 
l'escola divina fondada per Jesucrist 
i aplicar-se a l'estudi de la seva cièn
cia de salvació, que és la mateixa Pa
raula de Déu. La Paraula de Déu és el 
nostre aliment i la nostra força, la 
nostra llum i la nostra delícia. Amb 
ella passem tranquiUament la nostra 
vida ... » (XIX-139-140, CF) 

«La conversión de Newman y la 
del gran San Agustín, hombres ambos 
de vida intelectual tan intensa, 
demuestran que el procedimiento silo
gístico no es el que con mas frecuen
cia conduce a nuestra santa fe caló/i
ca, porque el hombre no es una pura 
inteligencia, no es una inteligencia 
separada ... , sino un ser complejo; y 
que la Verdad revelada te llega por 
caminos misteriosos y distintos.,,» 
(XIV-257, UU) 

«És unfet inegable que ... existeix 
escampat per tot el món un poble 21 



22 

cristià tal com el pronosticaren els 
profetes d'IsraeL i tal com el pre
dicaren els sants Apòstols de Je
rusalem; i que aquest poble existeix 
sens comptar amb la protecció del 
poder civil, al revés, impugnat, ge
neralment parlant, per la potestat 
politica. 

))La Iglésia avui dia viu de mira
cle ... La Religió, predicada i esta
blerta en el món per gent sense lle
tres i contrariada per les passions 
humanes. porta en si mateixa, per 
aquest fet, la demostració de son o
rigen diví, de que no és obra d' ho
mes, sinó de l'Esperit Sant ... » (XIX 
-lI,GD) 

«La Iglesia siempre ha hecho pro
fesión solemne del código del Evange
ho y es su libra de texto; por el Evan
gelio vive, y por el Evangelio muere ... 
De consiguiente, la identiflcación 
doctrinal entre Iglesia i Evangelio 
es indudable. Es la única defensora 
del Evangelio, y este sin la Iglesia 
desde hace muchos siglos habria 
ya desaparecido de la Humanidad» 
(XIV-I 77, EE) 

3, Cloenda 

Heus aquí un conjunt de textos ecle
siològics de Torras i Bages; com he dit 
abans és un recull seleccionat. Dins la 
seva obra n'hi ha encara moltíssims 
més, però, lIévat d'algun cas esporà
dic que se'm pot haver escapat, crec 
que la resta són textos reiteratius, que 
d'una manera o altra el seu contingut 
està ja reflectit en els transcrits. 

Tenint en compte el que he exposat 
en la Presentació, i havem pogut lle
gir, en resum, el pensament del nostre 
bisbe Torras referent a l'Església, po
dem comprendre com l'acció pastoral, 
el tarannà i capteniment episcopal del 
Dr. Torras i Bages concorden plena
ment amb l'ideari ec1esiològic expo
sat. Per molts -recordo haver sentit 
capellans del seu temps- va ser un bis
be estricte i sever, un xic distant; d' al
tres llegien en el seu interior l 'home 
reflexiu i dedicat a la seva comunitat... 
Ara bé, la seva eclesiologia era la del 
seu temps; avui, després del Vaticà lI, 
l'haurien de capgirar un xic. Això no 
és dir res en desfavor de Torras i Bages, 
és sols constatar un fet real. 



El doctor Torras i Bages, pastor de la 
diòcesi de Vic 
ÀNGEL MIRALDA i TORRENTÓ, canonge de Vic 

Permeteu-me, per començar, un 
petit esplai autobiogràfic. Vaig néixer 
el mateix any en què va morir Torras i 
Bages. Deu anys més tard, quan vaig 
entrar al seminari, tothom encara par
lava d'aquella mort exemplaríssima 
com qui acaba de contemplar una ma
jestuosa, extraordinària i indescripti
ble posta de sol. L'any següent, el 
1927, en fer el P. Joan Perelló la seva 
entrada a la diòcesi com a bisbe de 
Vic, el canonge Joan Lladó, en nom 
del Capítol Catedral, li demanava la 
introducció del procés diocesà de beati
ficació del doctor Torras. Aquest pro
cés, però, no començà fins al 193 J. 
Mentrestant jo vaig conèixer bona 
part dels testimonis del procés: el vi
cari general, Serra i Jordi; els canon
ges Lladó i Serra i Esturi, primers biò
grafs del doctor Torras, i els també 
canonges Jaume Collell, Villegas, Pous, 
i molts altres. Vaig viure l'època de 
l'entusiasme torrasià del P. Ignasi Ca
sanovas, dels doctors Cardó, Carreras 
i Manyà, del P. Miquel d'Esplugues, 
de la Federació de Joves Cristians, de 
El Matí, del Foment de Pietat... Com
prendreu, doncs, que quedés empeltat 
de torrasianisme per tota la vida. 

Quan molts anys més tard, el 1979, 
el Dr. Masnou em confià el càrrec de 
vicepostulador de la causa, em vaig 
veure dolçament obligat a aprofundir 

en la figura del Dr. Torras en tota la 
seva riquíssima complexitat. Vaig lle
gir gairebé totes les seves obres, tots 
els testimonis de la causa i centenars 
d'articles sobre la seva personalitat. 
Jo també n'he escrit molts, d'articles. 
Ara us ofereixo aquest sobre el doctor 
Torras com a pastor de la diòcesi de 
Vic, tal com se m 'ha demanat. 

Com tots sabem, el doctor Torras, 
rebuda la seva ordenació episcopal a 
Montserrat el dia 8 d'octubre de 1899, 
féu la seva entrada a la diòcesi de Vic 
el dia 15 següent i la regí fins al 7 de 
febrer de 1916, en què mori santament. 

Succeïa en el càrrec al doctor 
Josep Morgades, vilafranquí com ell, 
a qui apreciava molt, i per suggeri
ment del qual al ministre Duran i Bas, 
Torras fou promogut a la seu vigatana. 

Ara bé, l'episcopat de Torras i 
Bages fou molt diferent del de Morga
des. Morgades era un home d'acció, 
de grans empreses: és el restaurador 
de Ripoll, de Sant Joan de les Abades
ses, de l'Estany, de Lluçà, de Mont
grony ... ; el fundador del Museu 
Episcopal de Vic; un organitzador for
midable. Torras i Bages, si bé respec
tà les pautes d'organització marcades 
pel seu antecessor i, fins i tot, promo
gué obres importants com la decora- 23 



ció de la catedral de Vic, l'Asil de 
les Germanetes dels Pobres, de Vic, 
la façana principal de la Seu de 
Manresa, etc., es concentrà més aviat 
en la renovació de la vida cristiana, en 
especial del clergat i dels religiosos. 

Visita pastoral 

Per això, la seva primera preocu
pació fou conèixer bé la diòcesi: les 
seves parròquies, la seva geografia, 
els seus sacerdots, el batec espiritual 
dels seus fidels. Començà, doncs, tot 
seguit, la seva primera visita pastoral. 
Durant els quinze anys i escaig del seu 
pontificat la féu íntegra tres vegades. 
La diòcesi de Vic tenia aleshores més 
de 250 parròquies, escampades en una 
superficie de prop de 4.000 quilòme
tres quadrats, amb comarques tan be
lles com abruptes com les de les Gui
lleries, el Collsacabra, el Ripollès, el 
Congost, el Lluçanès ... Sense carrete
res asfaltades ni engravades, el bisbe 
Torras les hagué de recórrer totes amb 
tartana i, a voltes, només a cavall 
d'una mula o senzillament a peu, 
afrontant pluges, glaçades i nevades. 

La visita pastoral es feia aleshores 
d'una manera molt minuciosa: es visi
taven totes les esglésies parroquials i 
sufragànies, fins i tot, sovint, les cape
lles de la parròquia. Tots els altars, 
tots els objectes de culte i els orna
ments, els llibres, les dependències 
parroquials: escoles, centres catòlics i 
cementiris. Tot! El bisbe s'informava 
també de les associacions piadoses i 
preguntava doctrina als infants. I no 
cal dir que conversava llargament amb 

24 els capellans. Acabada la visita, escri-

via les seves impressions en el llibre 
de visites aprovant les coses que havia 
vist o bé ordenant que es fessin les 
convenients reformes. Sabem que en 
la primera visita, el doctor Torras es 
mostrà especialment exigent. En les 
altres dues, en canvi, molt més afable, 
moderat i comprensiu. Havia fet grans 
progressos en el domini del seu caràc
ter greu i seriós. 

El bisbe del Rosari 

Potser algú trobarà estrany que, a 
l 'hora de presentar les línies pastorals 
del doctor Torras, parlem ja d'antuvi 
del Rosari. Que ningú se n'admiri! El 
Rosari enllaça simbòlicament les dues 
torres del seu escut episcopal i és l'àn
cora del seu pontificat. 

Així ho anunciava ja en la seva 
primera -programàtica- carta pastoral 
De la Ciutat de Déu i de l'Evangeli de 
la Pau. Deia: «El Rosari és la devoció 
tradicional dels Summes Pontífexs i el 
remei que sempre han ordenat i prac
ticat en les circumstàncies crítiques; 
el mitjà diví-humà, fora de la santa 
missa, més adequat per comunicar-se 
amb son Déu i Senyor el poble cristià; 
un monument d 'harmonia entre Déu, 
els àngels i els homes, capaç de man
tenir la unió i evitar la dissolució de 
les famílies i de/s pobles». El Rosari 
és un compendi de tot l'Evangeli, la 
més bella expressió de la devoció ma
riana, que és alhora la gran educadora 
del sentiment religiós. Per això, ell, 
destinat a regir la diòcesi de Vic, ter
ra clàssica del Rosari, del P. Claret i 
del P. Coll, el pren com a arma prin
cipal de la seva espiritual milícia. 



Amb el Rosari, inicià la seva entra
da a la diòcesi, a Centelles, menant-lo 
ell mateix personalment l així comen
çà sempre més la visita pastoral a to
tes les parròquies del bisbat. 

Ell el resava cada dia tot sencer, les 
tres parts, costum que li venia ja de la 
seva família. l com el resava! Quin 
resar, el seu, tan pausat, solemnial i 
devot! Amb quina unció anava des
granant els parenostres i avemaries! 
Semblava talment transfigurat. No
més de veure'l dir el Rosari, eraja tota 
una predicació. 

Al Rosari consagrà dues de les se
ves pastorals. l tot resant el Rosari, 
morí santament. Amb quanta raó se 
l'anomena El bisbe del Rosari! 

El bisbe de l'Eucaristia 

Per més importància que donés el 
Dr. Torras a la devoció a la Mare de 
Déu i al Rosari, en donava evident
ment molta més a l'Eucaristia. En 
l'ordre personal i en el pastoral. I tam
bé, com en el Rosari, coepit facere et 
docere, ensenyava més amb l'exemple 
que amb la paraula. 

Amb quina dignitat, pietat i fervor 
la celebrava! Tant que era l'admiració 
de tothom. «Aquest bisbe -deia una 
pagesa de la Plana de Vic- no fa les 
coses com els altres)). 

«Els qui hem contemplat el bisbe 
Torras moltes vegades en els seus 
pontificals i oït les seves misses baixes 
-diu el Dr. Dachs, secretari de cam
bra- no oblidarem mai la seva figura 

seriosa, solemne i rígida, com rebent 
influències sobrenaturals i com envol
tada de misteri. En els setze anys de 
viure amb ell, sempre li hem sentit dir 
la missa amb la mateixa calma, amb 
igual veu, amb la mateixa cura de qui 
fa quelcom transcendent.)) 

Repartia el dia entorn dels dos ac
tes principals: la missa, al matí, i la 
visita al Santíssim, a la tarda. La mis
sa, la celebrava sempre amb llarga 
preparació i acció de gràcies, oint per 
a això les que celebraven, respectiva
ment, abans i després, l'esmentat Dr. 
Dachs, i el seu majordom, mossèn 
Novellas. La visita al Santíssim, la 
feia a les anomenades XL Hores, fos
sin on fossin de la ciutat, hivern i es
tiu, sempre agenollat, immòbil i pro
fundament recollit durant mitja hora. 
Aquesta pràctica la recomanava insis
tentment als seminaristes i al poble fi
del en general. 

A l'Eucaristia dedicà quatre de les 
seves pastorals, la més coneguda de 
les quals és la de "El Sant Sacrifici". 

La devoció a l'Eucaristia enllaça, 
naturalment, amb la devoció al Sagrat 
Cor de Jesús, de la qual ell, pel seu tan 
conegut Mes, i per tota la seva acció 
pastoral, es pot ben dir que és el més 
gran apòstol de Catalunya de tots els 
temps. 

Secundant les orientacions de simt 
Pius X, fou també un gran apòstol de 
la comunió freqüent. 

I tota aquesta devoció a l'Eucaris
tia, la vivia dins els aires de renovació 
litúrgica que aleshores ja es comença- 25 
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ven a respirar a Catalunya. És sabut 
com els seus tres llibres de capçalera 
eren la Bíblia, la Summa de sant 
Tomàs d'Aquino i l'Any Litúrgic, de 
Dom Guéranger. Cal recordar també 
la seva memorable homilia en el I Con
grés Litúrgic de Montserrat, el 1915. 

Devoció al Papa 

Sí, tal com sona: devoció al Papa. 
No era un simple respecte i dòcil obe
diència el que tenia envers ell, sinó 
autèntica veneració i amor com si del 
mateix Jesucrist es tractés. Mireu com 
ens ho explica en la seva pastoral "La 
Ciutat Pontifical": «la caritat i la de
voció envers el Sant Pare -diu-són el 
distintiu dels catòlics més sòlids. Les 
imatges sagrades de Jesucrist que ve
nerem en els nostres devots santuaris 
són objecte de la nostra predilecció. 
Doncs, el Sant Pare és una imatge de 
Jesucrist molt més venerable. Perquè 
no sols representa safigura, sinó sa per
sona, sa autoritat, i és l'origen oficial de 
sa acció salvadora sobre els homes re
dimits amb sa preciosíssima sang». 

Què lluny queda aquesta visió de 
la que malauradament trobem ara en 
tants sacerdots i laics! 

Persuadit com estava d'això, com
prenem aquelles llàgrimes i sanglots 
sobre la balustrada de l'altar de la con
fessió de sant Pere, quan tot just aca
bats d'ordenar de prevere, anaren ell i 
el seu amic Collell a Roma a veure el 
Papa. Ja en "El Clero en la vida social 
moderna" havia recordat als seus ger
mans sacerdots que en el Sant Pare no 
hi havien de veure només la simple 

persona humana, d'una determinada 
escola o ideologia, sinó el vicari de 
Crist. Això mateix no es cansarà de 
dir i de repetir durant tot el seu ponti
ficat. I ell en donarà proves exhausti
ves fins al punt de deixar al Papa tots 
els seus béns patrimonials. 

Amic i model de sacerdots 

Si de tot té cura el Dr. Torras, en té 
especialment dels seus estimats col'
laboradors, com es complau a anome
nar els sacerdots. Els tracta amical
ment, els visita sovint, sobretot quan 
estan malalts, els orienta espiritual
ment i pastoralment i els '(juda fins i 
tot econòmicament. Es calcula que, 
només en estipendis, els donà del seu 
propi peculi durant el seu pontificat 
quinze mil pessetes, prop de vint-i
cinc milions actuals. Als rectors, quan 
feia la visita pastoral, per ajudar-los a 
pagar les despeses, els donava, sem
pre de la seva butxaca, vint-i-cinc pes
setes d'aleshores, unes quaranta mil 
actuals. 

El seu ideari sobre els sacerdots el 
trobem dispers en múltiples docu
ments, però, sobretot, en la seva pre
ciosa carta pastoral "Ejemplaridad 
Sacerdotal de Sant José Oriol", escri
ta curiosament en castellà, segura
ment perquè la poguessin llegir més 
enllà de l'Ebre, pastoral que farien bé 
de llegir tots els sacerdots enguany 
que commemorem el 150è aniversari 
del naixement del Dr. Torras. És d'una 
actualitat sobirana! 

Abans que tot els recorda, als sa
cerdots, que han de ser sants: liLa per-



fecció -diu- de l'estat sacerdotal és el 
punt més interessant de la vida de 
l'Església i fins podem dir que n'és la 
font, perquè el sacerdot instrumental
ment distribueix la vida espiritual als 
fidels, i la vida cristiana, sense la 
santedat sacerdotal, és com menjar 
exceNent servit en plats repugnants, 
que dificilment es menja amb profit». 

Els recorda tot seguit l'obligació 
de l'estudi de la ciència sagrada. «És 
cert -diu- que necessitem, els sacer
dots, un estudi, i un estudi profund de 
Déu i dels homes, perquè el nostre 
ministeri és ministeri de mediació en
tre Déu i el llinatge d'Adam». Sobre
tot cal llegir i estudiar la Sagrada Es
criptura. Ell personalment la llegia 
unes hores cada dia, com ho certifica 
mossèn Novellas, el seu majordom. 

Però «la ciència fecunda, la cièn
cia de la pau entre els homes ... és la 
ciència de l'amor. La vida té una llei 
única segons la doctrina de NS.J.C., 
i aquesta llei és i' amor. Qui no estima 
no és apte per a predicar aquesta llei, 
perquè la santedat consisteix en un 
enamorament, i tot sant és un gran 
enamorat de Déu. Una acció humana, 
perquè sigui santa i sobrenatural, ha 
de néixer de l'amor». 

Els recomana, després, la devoció 
a l'eucaristia, perquè «la vida cristia
na dels fidels puja o baixa segons 
puja O baixa la nostra devoció a l 'eu
caris tim). I la devoció a la Mare de 
Déu, que «és com el vestíbul o l'atri 
de la magnifica vida de la pietat so
brenatural, o sigui, de la devoció cris
tianG». I la pràctica de l'oració, molt 
particularment de l'oració mental. Per 

aquest motiu ell, als nous preveres, els 
obsequiava amb les Meditacions del P. 
La Puente. 

Entre els mitjans d'apostolat, es 
fixa especialment en l'ensenyança del 
Catecisme, que «és la manera més 
pràctica i eficaç de transmetre la savie
sa cristiana. Qui el menysprea dóna 
prova de no posseir una noció veritable 
del ministeri sacerdotal i que no té 
consciència del seu estat». 

I acaba per allà on havia començat 
exhortant novament a la santedat: «Un 
sant -diu- és el millor remei de les 
malalties espirituals dels homes. Al 
sant tothom li reconeix superioritat i 
ens rendim a la seva autoritat, la qual 
sense imposar-se domina. La pietat, 
l'oració, la humilitat, la paciència, el 
treball, l'amor als pobres, servint-los 
en totes les necessitats, el menyspreu 
del món, aquestes virtuts encarnades 
i viscudes en el sacerdot són el bàlsam 
preciós i necessari per a guarir les 
profundes plagues del poble cristià 
sumit en una febre violenta i con
sumptivG» , 

«Gran vindicador de la identitat i de 
la cultura de Catalunya» 

Aquestes paraules són de Joan Pau 
11, el qual afegeix: «En efecte, va llui
tar amb les màximes forces per defen
sar el patrimoni moral i religiós de 
Catalunya; en reclamà la confirmació 
i l'augment d'acord amb la fidelitat 
amb les seves arrels i de l'Església». 

Pensem en La Tradició Catalana. 
O en la seva ferma actitud davant Du- 27 
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ran i Bas, quan, tot just bisbe electe de 
Vic, li diu que abans de treure un mot 
del seu discurs per als Jocs Florals de 
Barcelona, estava disposat a renun
ciar a la mitra. O encara, en el pròleg 
de la segona edició de la seva obra 
màxima, essent ja bisbe de Vic, quan 
diu que rubrica tot el que havia escrit 
de simple prevere, tot i haver·ho sos
pesat bé ara amb tota la seva autoritat 
episcopal. I recordem tot el seu capte
niment, sempre serè i equilibrat, sem
pre mirant les coses sub specie aeter
nilatis, des de les altures de la doctrina 
de l'Església i del dret natural, no bai
xant mai a les arenes movedisses i in
segures de la política de partits. 

«Defensor i mestre de la fe» 
(Joan Pau 11) 

... que anuncià -continua dient el 
Papa- amb obres, en la predicació i 
en els escrits, especialment, amb les 
cartes pastorals». 

Hem deixat per a l'últim paràgraf 
aquest aspecte del Dr. Torras, perquè 
és indubtablement el més rellevant i 
aquell que li ha valgut l'altre títol que 
també li atorga Joan Pau II de Sant 
Pare de l'Església del nostre temps. O el 
que, per aclamació popular, hom li dóna 
correntment de bisbe de les pastorals. 

Les seves cartes pastorals són molt 
nombroses i totes elles denses de pen
sament i amarades de zel i d'unció 
sobrenatural, com si fossin escrites 
des del cel. 

«Res més lluminÓS -diu Antoni 
Rubió i Lluch- que aquesta constel·-

loció de pastorals, succeint-se gaire
bé vertiginosament l'una darrera l '01-
tro i que marquen totes les petjades 
del seu freturós i fecund apostolat. 
Cada dogma, cada misteri, cada vir
tut, cada sentiment noble i enlaira/, 
cada problema social i moral ¡¡'Iumi
nova tot seguit aquella intel·ligència 
privilegiada, una de les més altes de la 
inteNectualitat catalana ... » 

Trencant el costum contrari d'es
criure-les en castellà, les escriví quasi 
totes en català (48 de 53), perquè, com 
digué en el seu discurs d'entrada a 
l'Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona, és un dret de parlar «amb 
la llengua de la terra, que ningú fora 
de Déu no pot fer callar, perquè forma 
part integrant de la nostra naturalesa 
social i fins del nostre pensament». 
Gairebé totes tenen títols inoblidables. 
Set estan dedicades a la Mare de Déu . 
D'altres a diferents estaments, com és 
ara als intel'lectuals, als sacerdots, a 
les religioses, a les mares de família, 
als mestres, als pagesos, als obrers in
dustrials, als músics ... D'altres, final
ment, tenen un abast més ampli i es 
refereixen a les relacions entre l'Es
glésia i l'Estat, com és ara "Dios y el 
César", o a la pau internacional: "El 
Internacionalismo Papal", que li me
resqueren, respectivament, cartes gra
tulatòries de Pius X i de Benet XV. 

Totes havien de ser llegides a les 
parròquies pels senyors rectors, la 
qual cosa donav'a a conèixer el pensa
ment del bisbe i donava també unitat i 
cohesió al pensament del poble fidel. 

A més de les pastorals, el Dr. Tor
ras publicà un gran nombre d'exhorta-



cions pastorals o pastorals de to me
nor. Però totes tenen aquella visió so
brenatural i aquella unció que feia ex
clamar al cardenal Pla i Deniel: «Això 
només ho pot haver escrit un sant!». 

Cartes pastorals 

Fem ara una relació cronològica de 
les pastorals del Dr. Torras, amb al
gunes remarques sobre aquelles que 
semblen més importants. 

I) "De la Ciutat de Déu i de l'Evangeli 
de la Pau" (24.10.1899). És la prime
ra i una de les més denses i extenses. 
Programàtica del seu episcopat. La 
Ciutat de Déu és l'Església, perfecta 
en el cel amb la visió de Déu, imper
fecta a la terra, on és governada pels 
pastors ministradors del Fill i de l'Es
perit Sant. Aquesta Església té una 
llum, que és la fe, sense la qual l 'ho
me topa amb tot: amb la riquesa, amb 
la pobresa, amb la ciència i amb la ig
norància. I el bisbe és el mestre de la 
fe. La Ciutat de Déu és el lloc de la 
llibertat, llibertat que el bisbe defensa 
«perquè el qui és esclau, vol esclavitzar 
els altres: tot tirà ho és perquè ell és ti
ranitzat». La Ciutat de Déu té una llei i 
aquesta llei és l'amor, que porta a la uni
tat del cos sota l'obediència al Cap, que 
és Crist, i el bisbe ensenyarà aquesta llei. 
Té un paràgraf xop de pietat envers la 
Mare de Déu i fa l'elogi del Rosari, que 
pren per a consigna del seu pontificat. 

2) "El símbol de la Llum" (10.2.1901). 
Salutació a la ciutat de Manresa. 

3) "La darrera Quaresma del Segle" 
(Sexagèsima de 1900). 

4) "L'Espòs de Sang" (30.3.1900). 
Salutació a la ciutat d'Igualada. 

5) "El darrer Mes de Maria del Segle 
XIX" (23.4.1900). 

6) "El Santíssim Misteri" (8.9.1900). 
Salutació a Sant Joan de les Abadesses. 

7) "L'Eterna Afirmació" (13.12.1901). 
Jesús és el Sí i l'Amén de tot. 

8) "La Potència de la Creu" (10.2.1901). 

9) "La Música, educadora del senti
ment" (25.8.1901). 

10) "La Saviesa dels Humils" (30.1.1902). 
Escrita després de la primera visita pas
toral del Dr. Torras, en constatar el des
cuit en l'ensenyança del catecisme per 
part de molts pares i mestres. Diu: «El 
Catecisme és un llibret universal i humil 
però excel'lent, perquè conté una doc
trina divina. Creiem que serveix molt 
més a la glòria divina i que contribueix 
molt més a la saviesa humana la perso
na que es consagra a l'ensenyança del 
Catecisme que no pas la que es dedica 
a les grans controvèrsies apologèti
ques .... L'apologètica de la Religió fa 
llibres, el Catecisme fa homes, és a dir, 
cristians. Per això cal ensenyar-lo -afe
geix-amb respecte i com qui fa una co
sa sagrada i compleix una missió divina». 

11) "L'Equilibri de la Jerarquia indus
trial" (10.3.1902). 

12) "La Ciutat Pontifical" (7.11.1902). 
Sobre el Papa. 

13) "De la nostra Filiació" (10.2.1903). 
Contra la maçoneria. 29 
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14) "La Pagesia cristiana" (19.3.1903). 

IS) "Actualidad perenne del Pontifi
cado (20.8.1903). 

16) "La Immaculada Concepció" 
(18.10.1903). 

17) "L'única Eficàcia" (festa de la cà
tedra de sant Pere, 1904). 

18) "Gràcia d'una Dona" (15.7.1904). 
Sobre la Verge Maria. 

19) "Beatificació del màJtir Pere 
Almató, fill de la Diòcesi" (10.2.1905). 

20) "L'Elevació del Poble, o sia, la 
Democràcia cristiana (10.5.]905). 

21) "El Misteri d'Iniquitat" (27.12.1905). 
Contra l'error anarquista. 

22) "La Confessió de la Fe" 
(25.1.1906). Porta per subtítol: "Con
tra la vanitat dels qui es diuen intel'
lectuals". Aquesta vanitat arrenca de 
la fam i de la set espiritual que sent el 
món i que només la fe pot satisfer. A 
casa sense pa tot són raons, diu l'ada
gi, i recorda el Dr. Torras, i les raons i 
les baralles continuen mentre perdura 
la fam. La fe és la fórmula de la vida i 
la fe, com tota fórmula, és misteriosa 
i no pot deixar de ser-ho, perquè ales
hores passaria a ser una explicació, 
cosa que pertany a l'altre món, no a 
aquest, amb la possessió plena de la 
ciència de Déu, amb la comunió amb 
Déu sense intermediaris. Quan manca 
la humilitat i la sinceritat, el deixeble 
es creu més que el mestre en el món de 
la fe ... «L'Església dels inteNectuals 
és la Babilònia de la confosió: ni s 'en-

tenen ni es poden entendre; és una 
escola sense mestres. Més ben dit: és 
una escola on tothom vol ser mestre, i 
els mestres, quan arriben a imposar-se, 
en són solament per torn de moda. La 
saviesa humana, la ciència de la salva
ció, se l 'ha reservat Déu i només la co
munica als humils de cor, capaços d'a
baixar el cap i d'acceptar-la per lafe». 

23) "Conducta dels obrers catòlics en 
les circumstàncies actuals" (11.2.1906). 

24) "El nostre Pa de cada dia" 
(6.4.1906). Sobre la comunió freqUent. 

25) "El Misteri de la Sang, o sia màr
tirs i anarquistes (1.8.1906). 

26) "La Caiguda de la França cristia
níssima" (29.1.1907). Sobre la perse
cució de l'Església a França. 

27) "La Llei de la creença" (14.9.1907). 
Contra els qui volen abolir-la. 

28) "La Vida" (29.1.1906). Contra el 
modernisme. 

29) "Del Carni de Salvació" (10.2.1908). 

30) "La Victòria del Bruc" (6.3.1908). 

31) "El Mes de Maria i el Jubileu de 
Lourdes" (18.3 .1908). 

32) "Contra la Blasfèmia" (25.1.1908). 

33) "Orientacions sense Orient" (fes
ta de sant Joan Crisòstom, gener de 
1909). Contra el laïcisme. 

34) "L'Amor tipic" (30.4.1909). So
bre la secularització de l'amor. 



35) "La Ejemplaridad Sacerdotal de 
San José Oriol" (11.9.1909). Adreça
da als sacerdots. 

36) "La Glòria del Martiri" (18.8.1909). 
Després de la Setmana Tràgica. 

37) "L'Atletisme cristià" (25.1.1910). 
Una de les pastorals més belles i més 
actuals escrita després de la Setmana 
Tràgica contra aquells que tot ho espe
raven de la reforma social. El Dr. Tor
ras els diu que «són parleries de so
ciòlegs, tot són afanys per a trobar 
formes socials i politiques» que de 
poc o de res serviran mentre els homes 
no es reformin per dintre ells matei
xos, la qual cosa suposa lluita. «El pit
jor mal que se li pot fer a l'home és 
que se lifaci creure que ací (a la ter
ra) pot ser feliç. El paradís a la terra 
fracassà al principi del gènere humà 
i fracassaran els assaigs de restaura
ció del paradís terrenal que volen in
tentar els actuals utopistes. La lluita 
ennobleix. Els sants, tots han estat uns 
grans lluitadors ... i el model de tots 
els lluitadors ha estat Crist». 

38) "Pa d'Àngels" (25.1.1911). Sobre 
la comunió freqüent i dels infants. 

39) "Dios y el César" (19.3.1911). 
Valenta defensa de la llibertat religio
sa enfront dels atacs de l'Estat. És la 
més famosa de les pastorals torrasia
nes, la que li valgué una felicitació 
del papa Pius X. Se'n publicà una 
edició de quinze mil exemplars, entre 
altres. 

40) "Culte de la Carn" (4.8.1911). 

41) "El Sant Sacrifici" (14.8.1912). 

42) "Idees que maten, Idees que vivi
quen" (19.11.1912). Després de l'as
sassinat de Canalejas. 

43) "L'Educació maternal" (30.1.1913). 

44) "La Reina dels Àngels" (Mes de 
Maria de la Infància, abril de 1913). 

45) "Las Mujeres en la reparación hu
mana" (31.5.1913). A les monges re
paradores. 

46} "El Camí de la Grandesa" 
(2.2.1914). Contra el positivisme. 

47} "En l'Aniversari secular del res
tabliment de la Companyia de Jesús 
(1814-1914)" (31.5.1914). A la ciutat 
de Manresa. 

48) "El Rosari, oració de la fe" 
(12.9.1913). 

49) "L'Etern Rosari" (20.8.1914). Es
crita aquesta pastoral dos anys escas
sos abans de la mort del Dr. Torras, és 
plena del pensament d'eternitat, com 
si ja l'albirés a pocs passos, i ell, el 
bisbe del Rosari, volgués escriure i 
deixar aquesta exhortació com a testa
ment espiritual animant els fidels a 
resar-lo, perquè el Rosari és l'oració 
dels humils, la litúrgia popular i uni
versal, l'introit a la vida religiosa i 
eterna. És una pastoral bellíssima i 
emblemàtica. 

50) "Les Verges contemplatives" 
(20.9.1914). Sobre les religioses con
templatives. 

51) "L'Enigma de la Guerra" (sid, 
1915). Sobre la guerra europea. 31 
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52) "El Internacionalismo Papal" (s/d, 
1915). AHegat a favor de la figura del 
Papa, única que amb propietat pot 
exercir l'arbitratge internacional per 
tal d'acabar el conflicte de la guerra 
europea. Benet XV felicita el Dr. Tor
ras com a intèrpret fidelíssim del seu 
pensament. 

53) "La Ciència del Patir" (7.2.1916). 
L'última pastoral del Dr. Torras, de
dicada al sofriment, signada al llit d'a
gonia el mateix dia de la seva mort, 
amb una significativa postdata redacta
da al seu secretari de cambra, Dr. Dachs, 
des del llindar mateix de l'eternitat. 

Conclusió 

Ja es desprèn de tot el que hem dit 
que la línia pastoral principal del doc
tor Torras fou la seva santedat. Ja en 
vida el poble l'aclamava com el bisbe 
sant i savi. Però pocs dies després de 
la seva mort, el canonge Lladó escri
via una nota necrològica amb aquest 

títol: «Sant i Savi, però més Sant que 
Savi)). I el P. Casanovas, dos mesos 
després en la seva cèlebre conferència 
a les Congregacions Marianes de 
Barcelona, ho subratllava amb força: 
«Al Bisbe de VIc -deia- digueu-li doc
tor, digueu-li filòsof, digueu-li savi, 
digueu-li conseller, clarivident total i 
harmònic, digueu-li patriarca i orien
tador del nostre poble ... No en direm 
res digne de les seves extraordinàries 
qualitats mentre no li diguem sant)). 

Aquesta santedat fou, sobretot, la 
que li conquerí 1'entusiasme i la vene
ració de tothom en vida i la que li dóna 
la fermança de perennitat, perquè com 
diu ell, «els sants són els homes de 
l'eternitat)). 

L'Església ha reconegut ja aquesta 
santedat d'una manera oficial, si bé 
encara no definitiva. Esperem que ho 
faci algun dia. Quan arribi aquest jorn 
venturós, aleshores podrem dir-li en
cara amb molta més raó Sant Pare de 
l'Església dels temps moderns. 



La Filosofia Nacional de Catalunya 
segons Torras i Bages 
ORIOL COLOMER i CARLES, doctor en filosofia i professor. lleida 

Aquest article, inèdit fins ara, reprodueix la conferèn-, 
cia que l'autor va llegir a l'acte acadèmic de presentació 
del seu llibre El pensament de Torras i Bages, organitzat i 
patrocinat per l'Ajuntament de Calella, que va tenir lloc 
el 30 de juny de 1992, a la seu del Museu-Arxiu de l'es
mentada ciutat, en la inauguració de la seva ampliació i 
remodelació. Els parlaments i aquesta conferència van ser 
impresos en un Memoràndum no venal i no editat que 
l'Ajuntament va oferir als assistents. 

Oriol Colomer i Carles és professor d'ensenyament 
secundari i doctor en filosofia per la Universitat de 
Barcelona. La seva tesi doctoral va versar sobre Torras i 
Bages. És també Ex-Temporary Fellow de la Universitat 
d'Edimbnrg, on va investigar sobre la filosofia escocesa 
del sentit comú, amb nn ajut de la CIRIT. El seu darrer 
llibre de filosofia ha estat guardonat amb els Premis Bal
diri Reixach (1996). La seva besàvia (Madrona Rossell i 
Bages) era cosina del bisbe Josep Torras i Bages. 

En el període de la Renaixença 
(que en la seva accepció més ampla 
abasta els anys compresos entre el 
1840 i el 1925), la figura del bisbe de 
Vic Josep Torras i Bages (1846-1919), 
de qui tot just hem celebrat el cent cin
quanta aniversari del naixement, ano
menat amb raó el Patriarca espiritual 
de la Catalunya moderna, apareix com 
la més representativa en el camp del 
pensament filosòfic, polític i social, 
dins del sector que podem definir com 
a regionalisme modera!, jusnaturalis
ta, tradicional i crístià, i que hom co
neix també com a vigatanisme. 

És ben conegut que la qüestió regio
nal ocupa un lloc rellevant en la doc
trina i en l'actitud del Dr. Torras, per 
a qui el regionalisme (que és anterior 
-com a concepte- al catalanisme) és 
el contrapunt que equilibra el seu teo
cratisme universalista, és l'estructura 
que organitza tot el seu pensament 
social, i és també el portador d'un va
lor metahistòric, que pot expressar-se 
amb les seves mateixes paraules de La 
Tradició Catalana: 

«La raó natural, l'experiència his
tòrica, les necessitats humanes, les 33 
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virtuts i vicis del nostre llinatge, l'au
toritat de l'Església i de la seva pru
dentíssima legislació, clamen enfavor 
del regionalisme,}} 

Aquest regionalisme propugnat 
per Torras i Bages -que avui en diríem 
nacionalisme, i que aniria des de la 
franja del nacionalisme integrat (simè
tric o asimètric, però derivat orgànica
ment de la Constitució espanyola) fins 
al nacionalisme sobiranista, paraHel o 
associat a la Constitució espanyola, 
(home rule), sense arribar a l'indepen
dentisme (devolution bill)- s'oposa 
conjunturalment a l'unitarisme polític 
antinatural i anticristià que avui està 
vigent (La Tradició Catalana), en cIa
ra referència al darrer període de la 
Restauració (1890-1902), concreta
ment a la política antiregionalista de 
Canovas del CastiIJo" No s'oblidi que 
el denominatiu regionalisme usat en 
l'època de Torras i Bages equival al 
nostre actual mot nacionalisme. Les 
mateixes Bases de Manresa (que eren 
molt més autonomistes que l'Estatut 
vigent) s'anomenen, en la seva intitu
lació completa, per a la constitució 
regional de Catalunya, 

Del regionalisme catalanista de 
Torras i Bages, en descriurem les ca
racterístiques següents: es basa en la 
filosofia, en la teologia i en la sociolo
gia; és naturalment (per naturalesa) i 
necessàriament cristià; el seu model és 
l'Edat Mitjana (i no el Renaixement ni 
el Romanticisme -entengui's Renai
xença-); reivindica, en aquest ordre, 
la sobirania cultural (sobretot la llen
gua), legal (el dret civil català) i eco
nòmica; no és segregacionista o sepa
ratista (no usa el terme federalista per 

tal d'evitar la seva connotació republi
cana i liberal del socialisme de Valen
tí Almirall); està d'acord amb la res
tauració monàrquica espanyola, 
sempre que el rei i l'estat siguin con
fessionalment catòlics, i posseeix, fi
nalment, una certa vocació universa
lista, 

Aquest article tracta, doncs, de 
l'enumeració i de l'explicació breu de 
les sis característiques o extraccions 
que defineixen el regionalisme catala
nista, segons el bisbe Josep Torras i 
Bages, que són: filosòfica, teològica, 
sociològica, cristiana, medieval i rea
lista. 

I. La base filosòfica del regionalis
me catalanista es troba, segons Torras 
i Bages, en la Política d'Aristòtil, en 
la Suma Teològica de Sant Tomàs 
d'Aquino i en l'encíclica Libertas de 
Lleó XIII. La tesi seria com segueix: 
el concepte polític del gran filòsof 
grec (Aristòtil) és la llavor del regio
nalisme, perquè la civitas (polis) 
d'Aristòtil, constituïda per la commu
nitas perfecta és aquella ciutat (enten
gui S regió) que pot viure per ella ma
teixa, 

2, La base teològica del regionalis
me catalanista de Torras es troba tant 
en el dret natural Gusnaturalisme -cal 
no oblidar que el Dr. Torras era advo
cat, i que l'Escola Catalana de filoso
fia, ja des de Cervera, tenia una forta 
preferència per la cosa jurídica i pel 
romanisme en general-) com en el 
dret diví, i, per tant, el regionalisme no 
pot ser objecte de maniobres conjun
turals de la política humana: 



«És la Ciutat de Déu tal com fou 
edificada pels decrets de l'Etern; és 
l'aplicació del dret natural dictat pel 
Summe Legislador de tota criatura.» 
(Consideracions Socials i Polítiques) 

I més explícitament encara: 

«El respecte a la naturalesa, la 
consideració de totes les seves justes 
manifestacions, dels seus sentiments, 
de les seves necessitats, de les seves 
[sic] costums, de les seves lleis, de la 
seva llengua, és a dir, de tot allò que 
constitueix la substància del regiona
lisme, té la categoria d'un dret diví 
que ha estat com consagrat per la di
vina doctrina de Jesucrist.» (La For
ça de la Poesia) 

3. Pel que fa a la base sociològica, 
Torras i Bages considera que el regio
nalisme català és el resultat de la natu
ral evolució social de Catalunya, el 
seu peculiar concepte de família, mu
nicipi, escola i pacte social (com el 
pairalisme, els remences emancipats, 
l'aristocràcia d'espardenya, o sigui, 
com la gentry angloescocesa). En 
efecte, les comunitats comencen amb 
la família, segueixen amb el municipi 
i culminen amb la regió natural; tot el 
que ve després -estat, forma de go
vern- pertany a la història humana, és 
intranscendent, divers i canviable. La 
regió natural equival, en conceptes 
actuals, a la nació; per això hom parla 
de Catalunya com a nació sense estat. 
Les regions naturals (o sigui, les na
cions) -diu Torras- s'han de relacionar 
per la solidaritat i no per l'adminis
tració ni la tutela. La idea de Torras 
s'aproxima al concepte de ciutat-estat 
lliure, amb forta incidència de la socie-

tat civil, sense poder de la noblesa, ni 
cacics ni braç militar, ans amb interre
lacions en l'àmbit de poble treballa
dor, de tipus gremial o corporatiu: «A 
Catalunya -diu el nostre autor- el re
gionalisme ha de ser menestra!>,. El 
menestralisme associatiu (gremial) 
comporta una societat limitada auto
protegida, tancada, de gestió familiar, 
autosuficient i amb incidència en el 
hinterland des de la metròpoli, per tal 
com n'absorbeix l'oferta de treball al
hora que hi troba mercat, i en redistri
bueix els beneficis. 

«La millor forma política és la que 
millor s'identifica amb la forma so
cial, com en la menestrala Barcelona.» 
(Consideracions socials i polítiques) 

4. La base necessàriament cristia
na del regionalisme català és, per Tor
ras i Bages, el fet que la regió natural 
o nació catalana prové de l'imperi 
romà i dels bisbats cristians. És la idea 
del supranacionalisme o imperialisme 
llatí (romanitat), que apareix també en 
Prat de la Riba; o de l'Espanya Gran 
(amb Portugal inclòs), que també està 
present en el pensament de Cambó. El 
cristianisme, doncs, opera en la regió 
natural semblantment a com ho fa en 
la persona, segons el tomisme, que 
Torras segueix fidelment: el que en la 
persona és la fe, en la regió natural és 
la família; en ambdós casos el cristia
nisme és la forma (en el sentít filosò
fic aristotelicotomista) de la matèria 
personal, primer, i de la matèria socio
regional, després: 

«Amem la vall en què naixérem, la 
vila en què veiérem la primera llum, 
l'encontrada del nostre origen; mes, 35 
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aquesta amor quedarà vençuda per 
les magnificències del luxe i la seduc
ció dels plaers, si dit sentiment 
d'amor al país nadiu no està consa
grat per la religió; lo [sic] que clava 
a l 'home a sa comarca és l'atracció 
que sobre ell exerceix la parròquia en 
què fou batejat, el cementiri en què 
reposen els ossos de sos pares, la veu 
amiga de la primera campana que oi 
en la vida, la creu que fita l'entrada 
de! terme, els honrats costums de ten
dra pietat, les pures afeccions de fa
mília, en una paraula, un món espiri
tual qui condueix més a la felicitat que 
no pas tot e! materialisme dels grans 
centres.» (La Tradició Catalana) 

5. La tria del model medieval per 
representar la necessària regeneració 
de Catalunya no és una espontaneïtat 
o una veHeïtat de Torras, ans bé quel
com que, en certa mesura, ja és pre
sent en els orígens de la Renaixença 
(la Catalunya muntanyenca, els cava
llers, Ripoll, Jaume 1...); és un esque
ma romàntic i coherent que també es 
troba aplicat com a model típic en al
tres cultures autòctones ressorgents, 
com ara Escòcia ("Ivanhoe" de Wal
ter Scott ... ) i Alemanya (Parsifal, 
Sígfrid ... ), que són les que més influei
xen en la Renaixença catalana. A més 
a més, l'esquema es presenta com a 
doblement vàlid, per tal com permet 
Torras i Bages de contraposar l' espe
rit laic i rupturista del Renaixement (i 
també de la Revolució francesa i de 
l'actual-del seu temps-liberalisme) a 
l'esperit religiós, tradicional i integrat 
de l'Edat Mitjana, on la unitat entre 
tron, càtedra i altar és un fet procla
mat, encara que la realitat fos una al
tra. Teocratisme i equilibri entre la 

cosa universal i la cosa particular ca
racteritzen -segons Torras i Bages
l'exemplar període medieval, en el 
qual Catalunya va assolir el més alt 
nivell com a nació, la qual cosa és pre
sentada com una lògica conseqüència 
de la identificació amb el medievalis
me, com si es tractés d'un efecte amb 
relació necessària amb la seva causa: 

«L'edat mitjana és l'època regio
nalista per exce¡'¡ència. Fou un temps 
d'una gran varietat i a la vegada 
d'una admirable unitat: unitat en allò 
substancial i varietat en allò acciden
tal; l'autoritat era ungida i declarada 
una espècie de sacerdoci.» (La Tradi
ció Catalana) 

6. El catalanisme regionalista ha 
d'anar embolcallat d'un pensament 
filosòfic adreçat principalment a la 
joventut universitària de Barcelona. 
La divulgació de la filosofia nacional 
de Catalunya, que és la filosofia 
neotomist2, ha de proveir la intel
lectualitat de la Renaixença de l'es
quema mental bàsic que li permeti de 
ser una burgesia instruïda, que no pu
gui ser captada fàcilment per les filo
sofies liberals i laiques de factura 
castellana (Sanz de los Ríos), que 
circulen pel Colegio de San Bernardo 
de Madrid. Aquesta idea és l'aspecte 
més original de la finalitat del pensa
ment catalanista de Torras i Bages. Ja 
Francesc Llorens i Barba (I 820-
1872), fundador de l'Escola de 
Barcelona, havia aconsellat Torras 
d'anar a Vic, per tal d'aprofundir la 
filosofia de Sant Tomàs d'Aquino 
amb l'estudi directe dels seus matei
xos textos. Aquest tomisme és presen
tat per L10rens en un entorn psi colo-



gista que prové de la filosofia del sen
tit comú de l'escola escocesa (bàsica
ment de la Late Schoof), en la versió 
de William Hamilton (1778-1856). 
Torras interpreta la filosofia del sentit 
comú com un reforç afegit per millo
rar la presentació i adaptació del to
misme a la realitat catalana. Dit altra
ment, tomisme i seny és tot el que cal 
a la inteHectualitat catalana com a 
esquema mental segur i indicador del 
fet diferencial del pensament català al 
servei del regionalisme: 

«1 a l'arribar als nostres temps. 
perduda o despreciada per una insa
na moda tota tradició filosòfica, els 
esperits gairebé tots a Espanya segui
ren la fantàstica i corrosiva filosofia 
germànica, mes els nostres mestres 
ens ensenyaren una filosofia del sen
tit comú, rieró, deia l'inoblidable Llo
rens, que feia cap a la corrent general 
de la filosofia general de l'Escola, 
mes tan fortament vestida a la catala
na, que és un fet ben conegut que el 
citat filosop [sic] ha sigut un dels ho
mes del nostre renaixement [Renai
xença] qui ha mantingut una més efi
caç potència catalanitzadora.» (La 
Tradició Catalana) 
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Petita història de Torras i Bages, edi
torial Mediterrània. 
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Torras i Bages: el catalanisme com 
apologètica* 

CASIMIR MARTí, prevere i historiador. Barcelona 

Per a molts, no hi ha dubte que 
Josep Torras i Bages, del qual se ce
lebra el 150è aniversari del naixement 
el dia 12 de setembre de 1996, va fer 
una contribució decisiva a la Cata
lunya contemporània en presentar el 
catalanisme com un camí obert per a 
la participació dels catòlics catalans 
en la vida pública. 

Des de 1833 el carlisme havia op
tat per la guerra civil en defensa de la 
dinastia procedent del germà de Fer
nando VII, en contra de la derivada 
d'Isabel II, filla d'aquell monarca. Per 
altra part, el carlisme es presentava a 
la vegada com una força política deci
dida a retornar a l'Església els privi
legis i el pes sobre la vida pública que 
les forces liberals pretenien d'anar 
eliminant. Amb aquell objectiu de re
integrar l'Església en la situació de 
poder social i polític del qual havia 
gaudit durant l'antic règim, el carlis
me es creia en el dret d'atribuir-se el 
monopoli de la representació dels ca
tòlics en la vida pública. Càndido 
Nocedal va expressar aquella convic
ció en una carta dirigida al nunci de la 
Santa Seu a Madrid, el9 d'octubre de 
1881: «Somos carlistas porque somos 
an/e todo católicos, y no hay o/ro 

modo de ser católicos en España y de 
trabajar activamente en defensa de 
nuestra Santa Madre la 19lesia, que 
ser carlistas». D'acord amb aquell 
criteri, compartit per un sector majori
tari del clergat i dels bisbes, els ciuta
dans que participaven en la vida polí
tica a través dels partits del ventall 
liberal i volien mantenir-se en unió 
amb l'Església passaven a ser consi
derats en el millor dels casos com a 
catòlics sota sospita. 

Josep Morgades, eclesiàstic de 
Barcelona, bisbe de Vic entre 1882 i 
1899, i de la seva diòcesi d'origen 
entre 1899 i 190 I, va experimentar en 
la seva pròpia carn la persecució a la 
qual fou sotmès el clergat a l'arribada 
de la I República, al principi de 1873, 
en dates -convé no perdre-ho de vis
ta- en què els carlins s'havien aixecat 
en armes per tercera vegada. El mes 
d'abril d'aquell any, després d'haver 
estat detingut a Barcelona, es va exi
liar a França. Torras i Bages va creure 
que havia de fer el mateix al final de 
juliol. Alguns anys després, en una 
carta dirigida el 3 de març de 1888 al 
nunci, Jaume Català i Albosa, que era 
llavors bisbe de Barcelona, es referia 
a aquelles circumstàncies i recordava 

38 * Article publicat a EL Pais el 5 de setembre de 1996 



que «Los eclesüísticos eran cazados 
como conejos, y casi todos emigraron 
o tuvieron que dis.frazarse para huir 
de las manos de los sicarios». Les dis
crepàncies amb els règims polítics ins
pirats en els principis liberals no eren 
solament anecdòtiques. Els criteris 
sostinguts per la jerarquia catòlica 
eren inapeHables en aquell punt: era 
incompatible amb la fe catòlica el pro
pòsit d'establir una organització de la 
vida pública totalment secularitzada, 
totalment autònoma respecte de l'Es
glésia, fundada sobre la racionalitat 
política del sistema de representativi
tat d'un ciutadà, un vot, i sobre la ra
cionalitat administrativa. 

Malgrat aquelles experiències poc 
confortables i malgrat les discrepàn
cies doctrinals respecte del liberalisme, 
tant Morgades com Torras van arribar 
a persuadir-se del llast de responsabi
litats que el plantejament carlí de de
fensar la fe mitjançant la lluita arma
da havia fet recaure sobre l'Església. 
En unes notes manuscrites inèdites de 
1885, Morgades es referia a les tres 
guerres civils desencadenades pels 
carlins en el període de cinquanta 
anys, als estralls i escàndols als quals 
inevitablement aquells esdeveniments 
havien donat lloc, i a la inconvenièn
cia que el clergat es manifestés asso
ciat a aquella força política, «si no 
quiere participar de la animadversión 
que los pueblos perjudicados y escan
dalizados tienen al partido que los ha 
causado, al mismo tiempo que pro
clamaba la bandera de Dios, patria 
y rey». 

Respecte del carlisme, Torras i 
Bages va mantenir una gran discreció 

en els seus escrits públics. Això no 
obstant, és l'experiència de les guerres 
civils, la de les vociferacions de la 
premsa carlina, la de les peregrina
cions que els responsables d'aquella 
tendència solien organitzar per tal de 
mantenir mobilitzada la massa catòli
ca dins de les seves files, la que dóna 
la clau de la lectura del seu llibre El 
clero en la vida social moderna 
(1888), que va ser desautoritzat per 
Sardà i Salvany des de la seva Revista 
Popular per «el espírllu transaccio
nista y contemporizador» del seu au
tor respecte del liberalisme. 

A La Tradició Catalana Torras i 
Bages es va proposar d'oferir les lí
nies mestres de la restauració de 
Catalunya. Calia inspirar-se en l'or
ganització social i política de la 
Catalunya dels segles XIII i XIV, tota 
ella vigoritzada per la saba de la fe 
catòlica i de la presència vivificant de 
l'Església. No descartava la necessitat 
d'alguns retocs imposats per certes 
característiques del món contempora
ni, com ara les derivades de l'evolució 
del comerç i de la indústria, i de la fa
cilitat de les comunicacions. Però, per 
a ell, conservava tot el seu valor l'es
tructuració de la societat pròpia 
d'aquell període: territorialment, el 
municipi i la regió eren àmbits natu
rals d'organització social. Des del 
punt de vista del cos social, tres ins
titucions eren l'aglutinant de la con
vivència: la religió, la família i la 
propietat. 

Tal com li ho va expressar Josep 
Morgades, bisbe de Vic, a Torras i 
Bages, en una carta de 16 de juny de 
1892, quan La Tradició Catalana veié 39 
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la llum pública, es tractava d'una ve
ritable reconquesta de la influència 
que l'Església havia tingut sobre la 
societat: «Si a mi me ha tocado la 
suerte de levantar la primera piedra, 
restaurando Ripoll para la recon
quista, V tiene la dicha de haber pu
blicado su verbo, si es que haya de 
lIevarse a cabo nuestro patriótico y 
religioso sueño. Ya era hora que se 
plantase la piedra angular de nuestro 
Regionalismo, y V. la ha plantado. 
Sea enhorabuena y haga Dios que, 
comprendiéndolo asi cuantos se agi
tan por la idea, edifiquen en adelante 
sobre ella». Amb la mirada posada en 
aquell «patriótico y religioso sueño», 
Torras havia elaborat en la seva obra 
La Tradició Catalana, tal com ho re
coneixia en una carta a Jaume Collell, 
de 26 de novembre de 1891, <<una 
apologia indirecta de l'acció de l'Es
glésia a Catalunya». 

Sens dubte, a Catalunya cal reco
nèixer a Torras i Bages el mèrit d'ha-

ver contribuït a canceHar la hipoteca 
carlina sobre l'Església, i altres, corn 
és ara el de la valoració de la seva llen
gua, de la seva història, dels seus cos
tums, del seu dret i de les personalitats 
que ell va considerar corn a més des
tacades. Amb tot, el ciutadà d'avui dia 
no pot deixar de percebre les distor
sions que l'interès apologètic per res
tituir a l'Església un determinat paper 
social imposen inevitablement a la 
seva visió mitificada d'un determi
nat període històric, i al seu propòsit 
d'atribuir a aquella idealització un 
valor normatiu sobre èpoques poste
riors, per tal d'aconseguir en aquestes 
la simbiosi ambicionada: «Catalunya 
i Església són dues coses en el passat 
de la nostra terra que és impossible 
de destriar-les. Són dos ingredients 
que lligaren tan bé fins a formar la 
pàtria. I si algú volgués renegar de 
l'Església, no dubti que al mateix 
temps hauria de renegar de la pà
tria. " (Introducció a La Tradició Ca
talana). 



El Bisbe Torras i Mossèn Cinto 1 

JOAN CARRERES i PÉRA, prevere. Corresponsal de Quaderns. Girona 

Tots dos foren homes de Déu; s' es
timaven i es respectaven, i cadascú 
reconeixia en l'altre unes qualitats 
humanes i una dimensió pastoral es
pecífica. No obstant això, hi hagué 
sempre entre ells un distanciament 
volgut. L'un era tot cor; l'altre, un 
pensador nat i un canonista; el doctor 
Torras, un orador brillant i un ecle
siàstic eminent; Verdaguer, un poeta 
romàntic i un capellà popular. 

Davant el drama verdaguerià, Tor
ras va escriure al seu amic una lletra 
que avui podem considerar controver
tida [15]'; no tenim constància que 
Mossèn Cinto la contestés i el mateix 
silenci evidencia que l'amistat en res
tà erosionada. 

Quan Torras i Bages fou nomenat 
bisbe de Vic, Verdaguer prengué la 
iniciativa i féu alguns passos per reco
brar la vella amistat. Així, el 15 d'oc
tubre de 1899, amb motiu de l'entrada 
del nou bisbe a la diòcesi, li dedicà la 
poesia titulada AI senyor bisbe de Vic, 
Doctor Torras i Bages, inclosa dins el 
llibre Aires del Montseny: Llavors 
Ausona li diu / al savi Torras i Bages: 
-compatrici de Milà, / compatrici de 

Margades / vine a ser lo seguidor / de 
ses obres sobiranes, / de ses empreses 
l 'hereu, / lo jardiner de ses plantes, / 
que son lo rovell de l'ou / de les terres 
catalanes. Mostra que Verdaguer no 
fou mai rancorós, com ho mostren 
també els intents de represa de la cor
respondència amb el bisbe Torras. No 
ens consta que en aquells moments 
Mossèn Cinto fos correspost; caldria 
esperar al 16 de maig de 1902 quan,ja 
malalt de mort, el bisbe de Vic anà a 
visitar-lo al pis del carrer d'Aragó. 
L'endemà el poeta era traslladat a Vil'la 
Joana i ja no es van tomar a veure més. 

Vides paraHeles 

Mossèn Cinto i el bisbe Torras fo
ren amics, però no companys. Tampoc 
no foren condeixebles; Jacint Verda
guer i Santaló nasqué a Folgueroles el 
17 de maig de 1845, a uns cinc quilò
metres de Vic, mentre que Josep Tor
ras i Bages ho féu a les Cabanyes, a 
uns tres quilòmetres de Vilafranca del 
Penedès, el 12 de setembre de 1846. 
Verdaguer estudià al Seminari de 
Vic (1855-1869) i Torras i Bages a 
Vilafranca, fins al 1863, que es trasUa-

(1) Sobre aquest mateix tema, vegeu la sèrie d'articles d'Àngel Miralda apareguts dins els 
fulletons Torras i Bages. Patriarca espiritual de Catalunya, Butlletí informatiu sobre la 
vida ifama de santedat del venerable doctor Josep Torras i Bages, bisbe de J!ie (1994-95). 

(2) Els números entre claudàtors corresponen a l'estricte ordre cronològic de la corres-
pondència. 41 



dà a Barcelona, on féu la carrera de 
Filosofia i lletres i es doctorà en Dret 
(17.10.1869). 

És de comuna tradició que el 17 de 
maig de 1865 Josep Torras i Bages, 
jove universitari de divuit anys, assis
tí als Jocs Florals que tingueren lloc al 
Saló de Cent de Barcelona i tingué 
ocasió d'aplaudir els versos de Verda
guer i veure aquell desconegut estu
diant de Folgueroles que, amb gec de 
vellut i barretina musca, es presentava a 
recollir els primers guardons poètics. 

L'any que Verdaguer feia el darrer 
curs al Seminari de Vic (1869-70), un 
jove doctor en lleis de 23 anys anome
nat Josep Torras i Bages entrava al 
Seminari de Barcelona. El seu brillant 
currículum féu que passés directament 
la Teologia Moral i el2 d'abril de 1870 
era ja ordenat sotsdiaca, a Viloria, per 
raó de la inseguretat dels temps. 

El curs següent (1870-71) es ma
triculà al Seminari de Vic: hi féu la 
Teologia Dogmàtica i va rebre-hi l' or
de diaconal (setembre de 1871), però 

de seguida es traslladà a Barcelona i ja 
no se'n va moure (tot i que, per causes 
que encara avui no s'han aclarit del 
tot, rebé l'orde presbiteral a Girona, el 
23 de desembre de 1871). 

Veiem, doncs, que l'entrada de 
Torras i Bages al Seminari de Vic co
incideix amb l'ordenació de Verda
guer (26 de setembre de 1870) i la 
Missa Nova del poeta, el primer diu
menge d'octubre, a l'ermita de Sant 
Jordi de Puigseslloses de Folgueroles, 
«entre un dolmen i un altar». 

Al Seminari de Vic, Torras i Bages 
es féu amic de Jaume Collell, que, un 
any més jove que Verdaguer, feia el 
darrer curs; hem de suposar que fou a 
través d'aquest amic comú que Verda
guer i Torras i Bages entraren en rela
ció. No s'explicaria, altrament, la car
ta li] que el mes de maig de 1872 
Torras i Bages va escriure a Verdaguer 
en la qual el fUlur bisbe de Vic, enca
ra missacantano, retorna al jove vica
ri de Vinyoles, revisades, les Cobles al 
Cor de Jesús' que ell mateix li havia 
encomanat 4

• Des de llavors, l'autor 
del Mes del Sagrat Cor' trobà en la 

(3) Es tracta de les populars Cobles al Sagrat Cor de Jesús. que versen així: «Sagrari de ¡'Al
tíssim, / flor de les flors; / Donau-nos Cor dolcíssim, / vos/res amors». Publicades al 
Mensajero del Sagrada Corazón de Jesús (maig de 1872), Verdaguer les féu imprimir 
aquell mateix any en un full solt, estampat a la impremta Ramon Anglada, de VIC. 

(4) Cal recordar que l'any 1850 el papa Pius IX havia estès el culte al Sagrat Cor de Jesús a 
l'Església universal. Torras i Bages en fou a Catalunya el principal divulgador i encoma· 
nà el seu entusiasme a Conell i Verdaguer, que l'agost de 1874 acaba amb la frase «Tuus 
in Corde IesU» una carta adreçada al seu amic. 
El Mes del Sagrat Cor de Torras i Bages aparegué pels volts de Nadal de 1879, i el 1882 
Verdaguer publicava Lo somni de Sant Joan, subtitulat Llegenda del Sagrat Cor, inclòs 
dins cIl1ibre del Nacional Homenatge de les Ciències, Lle/res i Arts espanyoles al Sacra· 
IÍssim Cor de Jesús, editat a Tarragona (pàg. 619-631). 

(5) Crr. Torras í Bages, Josep. Mes del Sagrat Cor, Barcelona, Vda. i Fills de J. Subirana, 
1880. El llibre de pietat va dedicat a ¡'arquebisbe de Tarragona, el Dr. Benet Vilamitjana, 

42 i inclou les cobles de Verdaguer. 



inspirada i popular poesia de Verda
guer un filó inesgotable. 

Per la seva brevetat -i perquè es 
tracta de la primera carta-, n'oferim la 
reproducció literal': 

«Estimat Mossèn Cinto: aqui l'hi 
deixo las probas de la seva poesia que 
deu anar en lo próxim número del 
"Misatger del Sagrat Cor ". Me han 
dit convindria molt que dema al mati 
estés ya corretgida, y axis es que espe
ro que, ó bé la portara a Betlem ahon 
seré pels fonerals del Sr. L/orens, o bé 
la deixara a casa sua, que jo pasaria 
a buscaria. 

»Espero veurel avans no torni a 
Vich. 

))Son Affm. amic» 

Als peus del Canigó 

El febrer de 1873, fugint de les 
persecucions originades per la Prime
ra República, molts capellans i catò
lics destacats travessaren els Pirineus: 
Torras i Bages s'instaHà a Vinçà i el 
seu amic Antoni Estalella a Prada. Pel 
setembre Collell anà a fer-los una vi
sita, acompanyat de Mossèn Cinto. 
Aquest, que continuava de vicari a la 
parròquia de Vinyoles d'Orís, es tro
bava afectat de freqüents atacs de ce
falàlgia. 

Sortiren de Vic a la primeria del 
mes, travessaren els Pirineus pel coll 
d'Ares i visitaren Arles, Perpinyà, 
Prada i Vinçà. A Dulcis Amicitia', 
Collell explica que Mossèn Cinto em
prengué el carni molt animat, però 
«era tanta la farsa del mal que (..) de 
res feya cas ni res /'interessava. Sols 
vaig veure -afegeix-l/ampaguejar lo 
desitx en sa esmortuhida mirada quan 
desde Prades contemplàvem la ma
gestuosa tossa del Canigó» '. Fou la 
primera vegada que el cantor de Cani
gó pogué contemplar de prop la míti
ca serralada pirinenca. 

El desig de guarir-se de la cefa
làlgia el portà al principi de 1874 a 
Barcelona, on residí fins al final 
d'any; visqué en diferents pensions 
d'estudiants, en una de les quals cone
gué Joaquim Ruyra, fins que s'instal'
là al carrer de la Diputació, hostatjat 
per mossèn Jaume Serra i Jordi. 

Els metges li recomanaren aires 
de mar, i a instàncies de Torras i 
Bages -i del compatrici d'aquest, 
Antoni Estalella, preceptor dels fills 
del Marquès de Comillas, Antoni 
i Claudi-, al final de 1874 pogué 
entrar de capellà en la Companyia 
Transatlàntica. Amb aquest nomena
ment matava dos ocells d'un tret: 
trobava una feina estable i recobra
va la salut perduda. 

(6) Cfr. Epistolori de Casacuberta, vol. XI,lletra 1511, pàg. 244-245. 

(7)Collell, Jaume. Duleis Amicitia (correspondència de J. Torras i Bages a ColleU). Vic, 
1926. 

(8) Casacuberta, 1.M. de. Excursions i viatges de Jacint Verdaguer a les contrades piri
nenques. Editorial Barcino, "Biblioteca Verdagueriana", núm. l, Barcelona, 1953. 
pàg. 12i13. 43 



Els doctors de la llei 

Durant aquesta primera estada a 
Barcelona assisteix algunes vegades a 
les tertúlies de la Colla dels Minyons, 
al carrer de Santa Anna; tenen lloc al 
domicili de Ricard Cortès. En són 
membres babituals Torras i Bages, 
Gaietà Barraquer, Jaume Almera i 
Antoni Estalella. Verdaguer, amb la 
seva agudesa característica, els ano
mena doctors de la llei'. Tots són 
capellans joves, i excepte Verdaguer 
-perquè no va voler- tots arriben a ca
nonges o a bisbes 10. 

La correspondència 

El corpus epistolar entre Verda
guer i Torras i Bages consta de disset 
lletres i s'estén de l'any 1872 al 1901 ; 
a efectes temàtics, l'hem dividit en les 
cartes intercanviades durant l'època 
de Barcelona, les de la Gleva i la dar
rera època. 

No és pas una correspondència 
exhaustiva ", però és representativa 
del tipus de relació que hi hagué entre 
el poeta i el doctor, que no fou mai 
íntima, sinó més aviat professional; 
això apareix, d'una banda, en el trac
tament de vostè i, de l'altra, en el títol 
de doctor Torras que li donà sempre 
Verdaguer, tot i que era dos anys més 
jove que no pas ell. 

No s 'hi tracten gairebé mai temes 
personals, sinó aspectes relacionats 
amb l'obra literària de Verdaguer i 
amb l'obra apologètica de Torras i 
Bages, centrada en l'obra de regenera
ció religiosa que es duu a terme a 
Catalunya 12 i en la qual Verdaguer 
col, laborà amb entusiasme. 

Torras i Bages fou també per a ell 
un bon assessor teològic i exegètic; ja 
a partir de Canigó (I885) va ser qui 
tingué cura de la revisió dels Seus lli
bres a l'efecte de la censura eclesiàs
tica. En aquest sentit, és paradigmàti-

(9) «Saluda a la reunió de Doctors de la Uey, en particular al D- Torras y Cortes, al Dr. 
Esta/ella penso escriureli un dia d'aquests» (de la lletra a Jaume Collell, datada a Cadis 
el 26 de desembre de 1874. Cfr. Epistolari de Casacuberta, vol. I. pàg. 157). 

(lO) Quan eI28 de març de 1885 morí el Dr. Manuel Font, el Marquès de Comillas i Manuel 
Duran i Bas, a petició del canonge Estalella, feren pressió davant el ministre Silvela per
què s'oferÍs la canongía a Mossen Cinto, que no va voler acceptar el nomenament, tot i 
que el rei ja l'havia signat; en el seu lloc fou nomenat Jaume Almera. que l'any 1886 fou 
company de viatge en la visita de Verdaguer a Terra Santa. 

(11) Tant Verdaguer com Torras i Bages tenen un copiós epistolari; això fa que, constant
ment, surtin noves lletres. Així, veurem que la més antiga -que es remunta al maig de 
1872- no fou publicada fins al 1893 en l'apèndix de l'Epistolari de CasacubertalTorrent 
i Fàbregas. Per al nostre estudi ens hem basat en els Onze volums de l'Epistolari de Ja
cint Verdaguer. Transcripció i notes per J.M. de Casacuberta i J. Torrent i Fàbregas. 
Barcelona, ed. Barcino, 1959-1993. 

(12) Aquesta regeneració tingué tres eixos complementaris: la reivindicació des de diferents 
angles dels monestirs històrics (Montserrat amb el MiHenari, i Poblet i Ripoll amb la res
tauració), l'estímul de la pietat popular (especialment la devoció al Sagrat Cor de Jesús i 

44 a sant Josep), i la creació i promoció dels càntics de missió en llengua catalana. 



ca la lletra del 25 de novembre de 
1889 [5] en què, referint-se al llibre 
Natzareth, li exposa: « ... ara, després 
de haber llegit lo segon foll de probas, 
crec necessari recordar-li la conve
niencia de que, ó bé en la introducció 
ó bé per nota,fasse constar espUcita
ment que 'Is fets miracolosos y extra
ordinaris de que es protagonista lo 
Divi Infant, no sols no 'ls vol donar 
valor histórich, sina que son puras 
formas poéticas ó alegorías místicas, 
manifestativas de las qualitats i vir
tuts del adorable Infant» 13. 

Cartes de Barcelona 

Deixem de banda la carta més 
antiga -ja esmentada- [l] i centrem 
la primera part de la correspondèn
cia en cinc lletres escrites entre 1885 
i 1891 [2-6], relacionades amb l'as
sessorament teològic i exegètic que 
exerceix el doctor Torras i Bages en 
l'obra de Verdaguer, lligades amb 
l'ofici de censor que el bisbe de 

Barcelona, el Dr. Català, li ba enco
manat. 

La primera d'aquest bloc [2] és 
datada el 13 de gener de 1885. S'hi 
troben algunes precisions a Mossèn 
Cinto sobre una poesia del llibre Ca
ritat". És de Torras i Bages a Verda
guer i en reproduïm el text manuscrit: 
«Estimat amich: la poesia "la Cegue
ta" es preciosa, mes hi ha una parau
la que m'hifà un xich de nosa: "com 
las ideas per lo cervell ". Eixa es pres
sió es un poch materialista; las ideas 
son en lo enteniment, en l'esperit, 
puix son casas inmaterials y espiri
tuals. Com lo poeta parla lo llenguatge 
del poble y no se li deu exigir rigoris
me jilosójich, si vosté té dificultat en 
arretglar lo vers, també ho passaré; 
mes crech que, sobre tot ara, en épo
ca de realisme, convé ser exigent en 
tot lo que puga afavorir la mala ten
dencia. Tuus in C. Jesw>. 

La segona [3], de Verdaguer a Tor
ras i Bages lS, fou escrita el desembre 

(13) Verdaguer tingué molt en compte l'observació del doctor Torras i al final del llibre hi 
afegí aquesta advertència: «Atenintse a les sabies prescripcions de la Iglesia, l'autor se 
creu en l'obligació de dec/arar que tots los fets miraculosos y passos de l'infantesa de 
Jesús que s contan en aquest llibret y en los dos que '[ seguiran, si a Déu plau. no tenen, 
ni l'autor preté darloshi. altre valor que '/ poétich de les a/egories religioses y espirituals 
que per solaç y edificació dels fidels nos presenta, ja des dels temps primitius, la litera
tura cristiana». err. Epistolari. Op. Cito vol. VII, lletra 782, pàg. 89-92. 

(14) Aquell mateix dia, Verdaguer va escriure un ofici al bisbe de Barcelona, Jaume Català 
i Albosa, demanant que li assenyalés un censor. Al marge de l'ofici, amb lletra diferent, 
hi ha el següent escrit, datat el 14 de gener: «Se nombra censor dellibro de poesias titu
lada "La Caridad" al Rdo, Dr. D, José Torras y Bages, ci quien se pasara este escrita para 
el informe y ellibrv que debe censurar». Signa el vicari general, Pol. Al dors, hi apareix 
l'informe de Torras i Bages, datat el 23 de gener: «Nada obsta, en mi entender, ó la pu
blicaóón de/libra objecto de la presente instaneia y que VS. se ha servida someter a mi 
censura». Cfr. Epistolari. Op. Cit. vol. IV, lletres 430 i 431, pàg. 209-211. 

(15) Cfr. Epistolari. Op. Ci!. vol. V, lletra 591, pàg. 220. 45 



de 1886 i es refereix al llibre Excur
sions i Viatges 16. La tercera, escrita a 
la primeria d'abril de 1887 [4], és de 
Torras i Bages a Verdaguer i fa refe
rència alllibre Lo somni de Sant Joan 
(subtitulat Llegenda del Sagrat Cor de 
Jesús) ". La quarta [5], ja esmentada, 
és de Torras i Bages a Verdaguer i fa 
referència al llibre Natzaret, el primer 
llibre de la trilogia Jesús Infant. És 
datada el 25 de novembre de 1889. La 
cinquena [6], escrita a mitjan novem
bre'de 1890, és de Verdaguer a Torras 
i Bages i fa referència al llibre Betlhem, 
el segon de la trilogia Jesús Infant lS. 

Cartes de la Gleva \9 

Vuit de les disset cartes que for
men l'epistolari [7-14] es concentren 
en el curt espai que va del 20 de juliol 
de 1893 al 30 de març de 1895; cor
responen al període d'estada a la Gle
va i expressen la inestabilitat del poe
ta en aquesta època. 

En la primera d'aquest bloc [7], 
datada el 20 de juliol, Torras i Bages 

veu venir la crisi del poeta i s'esforça 
perquè es distregui i se li'n vagin les 
cabòries: «No S donga massa a la 
poesia y a la mística -li aconsella-; 
convé que terre}e un poch com les 
perdius. Lo exercici corporal y l'es
pectacle de la naturalesa que ara te 
tan avinents.fortifican cos y imima»2Q. 

En la segona [8] -datada al final 
d'agost, durant un curt sojorn del poe
ta al Bac de Collsacabra-, Verdaguer 
hi projecta els seus desànims i temors: 
«Encomane a Déu aquest inutil sacer
dot-li demana-que'l mon ha conegut 
i tractat com ci millor de lo que s me
reixiafentme passar per boig»2l. 

La tercera [9], datada el I O de ge
ner de 1894, és la resposta de Torras i 
Bages a la lletra de condol que li escri
ví Verdaguer (no conservada) per la 
mort del seu pare, Francesc Torras i 
Gomar. Al mateix temps, li regracia la 
tramesa dels llibres Lajúgida ci Egipte 
i El Roser de tot l'any. 

Els considera «llibres que conso
lan l'esperit», i afegeix: «dech dirli 

(16) Entremig, datada el 10.11.1885, hi ha la lletra de Verdaguer al bisbe de Barcelona per
què li designi un censor per al Canigó j la designació de Torras i Bages al marge del do
cument (12.11.1885), amb el nihil obstat d'aquest (15.12.1885). Cfr. Epistolari. Op. Cit. 
vol. V, lletra 489, pàg. 59-60. 

(17) L'ofici de Verdaguer al bisbe de Barcelona demanant que designi un censor és datat el 
28.3.1887 i el nomenament de Torras i Bages per a la dita comesa, escrit al marge de l'ofi~ 
ci, porta la mateixa data. Cfr. Epistolari. Op. Cit. vol. VI, lletres 610 i 6 ¡I, pàg. 39-42. 

(l8) Cfr. Epistolari. Op. Cit. vol. VII, lletra 821, pàg. 156. 

(19) Sobre aquesta ~poca, cfr. Torrent i Fàbregas, Joan. Mossèn Cinlo'Q la Gleva. La geS1Q~ 
ció del drama verdaguerià. "Biblíoteca Verdagueriana''. núm. 6, ed. Barcino, Barcelona, 
1989 (330 pàg.). 

(20) Cfr. Epistolari. Op. Cit. vol. VIlI, lletra 965, pàg. 120-121. 

46 (21) Cfr. Epistolari. Op. Cit. vol. VlIl, lletra 969, pàg. 125-126. 



que à mon parer estos dos llibres ma
nifestan un sentit intern i artístich su
periorals anteriors. La mina d'hont 
ve l'aigua es mesfonda»22. 

La quarta [10], de Verdaguer a 
Torras i Bages, és datada el 6 de ju
liol. Verdaguer li envia unes composi
cions que -pel que sembla pel con
text- Torras i Bages li havia sol, licitat; 
entre aquestes la coneguda cançoneta 
de Nadal Anem a Betlem / a veure el 
Messies; / anem a Betlem / i l'adora
rem 23 • 

A la cinquena [11], datada el 3 
d'octubre, toma a ser Verdaguer el qui 
escriu a Torras i Bages per demanar-li 
la composició Jesús veniu a fi d'in
cloure-la dins el llibre Veus del Bon 
Pastor, en preparació. Es tracta d'una 
lletra equilibrada, amb un final opti
mista que no pressent la tempesta que 
s'està congriant: «En la última lletra 
que V. m 'ha escrit," me planyia de no 
se que. Doncs no 'm planga, puix so 
l'home mes felis del mom>". 

En la sisena [12], datada el 2 de 
març de 1895, Verdaguer escriu a Tor
ras i Bages per regraciar-li el Mes de 
Sant Josep «que aM vaix estrenar jo 

mateix a la trona de la Gleva, y me 
sembla que agrada be a la gent»". 

La lletra serveix de pretext al futur 
bisbe de Vic per encomanar a Mossèn 
Cinto, en nom de la Unió Catalanista, 
no tan sols la publicació de fulls vo
landers «ab oracions ó lectures piado
ses pera us del poble», sinó també la 
redacció d'un devocionari en llengua 
catalana. És la carta setena [13¡, data
da en la segona quinzena de març: 
«Lo nom de V. -li exposa- vingué a la 
boca de tothom. Sempre V. ha sigut à 
propósit per axó, pero ara, ja que se 
ha fet anacoreta, fassen les obres es
cribint un llibre ab que los catalans mo
derns se pugan encomanar a Déu» 21. 

La resposta de Mossèn Cinto no es 
fa esperar. És la lletra vuitena [14 ¡, 
escrita en la segona quinzena de març: 
«Jo estich assí sense llibres -li notifi
ca-, peró espero amb l'ajuda de Déu 
poder parar ma llibreria dintre alguns 
mesos, y llavors, a la vista de/s devo
cionaris vells de la terra, tal vegada 
servintme d'alguna oració, poder es
criure lo nou». 

Res no feia suposar que al cap 
d'un mes i mig Mossèn Cinto abando-

(22) Cfr. Epistolari. Op. Ci!. vol. VIII, lletra 993, pàg. 157-158. 

(23) Cfr. Epistolori. Op. Ci!. vol. VIII, lletra 1035, pàg. 210-211. 

(24) Es tracta d'una lletra perduda o inèdita. 

(25) CfT. Epistolori. Op. Cito vol. IX, lletra 1060, pàg. 19-20. 

(26) Torras i Bages, Josep. Mes en honor del patriarca Sant Joseph patró de la Iglesia 
(Barcelona, imp. SubiranaGermans, 1895). 205 pàg. Cfr. Epistolari. Op. Ci!. vol. IX, lle
tra 1083, pàg. 50-51. 

(27) Cfr. Epistolari. Op. Ci!. vol. IX, lletra 1085, pàg. 52-53. 47 



naria definitivament la Gleva. Anà a 
Madrid a recaptar un aj ut del Marquès 
que no li arribà i, acollit per la família 
Duran, s'instaHà a Barcelona, al nú
mero 25 del carrer de Portaferrissa, 
«al veure que mos enemichs, en sa 
incomprensible ceguera, digna del 
temps de la Revolució Francesa, no 
pararien fins aferme agafan)28. 

Una lletra controvertida 

Dels anys de la tragèdia (juliol de 
1895 a febrer de 1898) es conserva 
únicament una carta de Torras i Bages 
a Verdaguer, datada el 3 d'agost de 
1895 [15]29. Una carta serena, equi
librada, pròpia d'un eclesiàstic emi
nent; però al mateix temps una carta 
freda i distant que no és escrita des 
d'un pla d'igualtat -d'amic a amic-, 
sinó de dalt a baix, partint del principi 
d'autoritat jeràrquica. Una carta con
trovertida. 

Després de la salutació (primer 
paràgraf), l'autor entra en matèria (se
gon paràgraf), tot justificant a Verda
guer que l'únic mòbil que l'ha mogut 
a prendre paper i llapis és la caritat. 

(28) Cfr. En defensa propia, 111. 

De seguida, desplega el conflicte a 
la llum d'una eclesiologia que avui 
ens sorprèn per la seva radicalitat: 
sembla no donar-li cap més opció que 
l'obediència cega. 

El siHogisme del doctor Torras és 
el següent: un acte de desobediència 
al superior jeràrquic és pecat contra 
l'Església i el pecat contra l'Església 
és un pecat contra l'Esperit Sant. 
Sembla tanmateix una interpretació 
exagerada, fins i tot situada en aquell 
moment històric i ha donat peu a tota 
mena de suposicions"; amb tot, no 
podem oblidar que la insistència de 
l'autor de La Tradició Catalana a si
tuar l'Església com a únic canal de 
comunicació de l'home amb Déu té 
un objectiu ben determinat: neutralit
zar la credibilitat del capellà-poeta 
respecte dels visionaris del carrer de 
Mirallers, aguditzada per les pràcti
ques dels exorcismes. 

En aquest mateix sentit apunta el 
tercer paràgraf, on manifesta la poca 
confiança que un capellà ha de tenir 
envers els seglars en aspectes d'ordre 
espiritual i el suggeriment que s' acon
selli «d'un eclesiàstic sabi i prudent». 

(29) Cfr. Epistolari. Op. Cit. vol. IX, lletra 1123, pàg. 11 0-112. 

(30) Sobta que una desobediència com negar-se a anar a Vic pogués tenir conseqüències tan 
greus, En aquest punt, Torras i Bages sembla mantenir el criteri de Jaume Collell i altres 
eclesiàstics que en la insistència de Verdaguer a restar a Barcelona hi ha alguna cosa in
confessable; així es dedueix de la lletra que en aquells mateixos dies envià a Jaume Co
llell: «On va el nostre amic per camí que ha agafat, en una edat en la que la reflexió sol 
guiar més l'home? Jo. en mes pobres oracions ,'encomano a Deu, perqué aquestes co
ses, en ¡'ordre eclesióstic, se lliguen molt concretament ab ¡'eternitat i molt faci/ment 
poden dur a la perdició. Quan acabarem de tenir passions? Quan ens sabrem governar 

48 per la recta raó adornada per les regles y principis de la Iglesia?» 



S'acomiada oferint la seva casa; 
però es tracta d'un oferiment condi
cionat a la regularització de la seva si
tuació canònica. Finalment, fent ús dels 
brillants dots d'apologeta, adverteix 
Verdaguer que no es fiï de la gent 
«que no estima Déw). Per la seva im
portància, en fem la transcripció lite
ral: «Estimat amich: Feya dies que 
desitjava veure 'I ó escriureU pera po
sarme a la seva disposició, si ho cre
ya convenient, y serviria en lo que 
bonament podes en la situació en 
que:S troba. Havent de marxar a 
Vi/afranca a mitja setmana entrant, 
avuy m 'he resolt a posarli aquestes 
quatre ratlles. 

»No m 'agradaficarme en les co
ses dels altres; però en certes cir
cunstancies la caritat ordena que 'ns 
hi fiquem, y tinga per segur que la 
caritat es tan sols lo móvil de la pre
sent carta, que li escrich per propi i 
personal impuls. Lo assumpta de V 
toca a lo mes intim de la Iglesia y al 
principi fonamental que Jesucrist 
posà a la seua divina institució, açó 
es, la ordenació gerarquica en lo go
vern y la intervenció de la superiori
tat en lo exercici del ministeri. D'aqui 
que 'I pecat contra la Iglesia sia lo 
pecat contra l'Esperit Sant, puig tan
ca la porta de la gracia, lo conducta 
espiritual que posa en comunicació al 
home ab son Deu. No crega en altra 
comunicació que aquesta, e/ara, so
lemne, inequivocable, palpable, pu
blica per a que ningú puga enganyar
se en un cas de trascendencia eterna. 
Per molt que pregue, per penitencies 
que fossa, per hores que passe invo
cant tÍ Deu, no fara res, curris extra 
viam; véU aqui la possibilitat d'una 
oració que allunye de Deu; perque es-

sent lo culta cristia un culta racional, 
deu comensar, tenir per base un prin
cipi racional també, com es la subjec
ció del nostre judici al judici de la 
autoritat establerta per Jesucrist so
bre la terra. 

»Per axó li demano que en sa si
tuació no s fie de si mateix, vae soli!, 
i que prenga consellleyal d'un ae/e
siastic sabi i prudent, procurant V 
avans aquella humilitat d'esperit ne
cessaria pera veure clar les coses. Los 
seglars, per mes que 'ns vulgan bé, no 
tenen los conexements eclesiastichs 
necessaris pera dirigirnos en les co
ses del orde espiritual ni aquella gra
cia del ofici ab que Deu afavoreix els 
seus ministres encarregats de sostenir 
en lo mon son regne. 

»Tant aquí com a Vilafranca me té 
a les seues ordres, y la meva casa esta 
a disposició de V si V pensa, com un 
dia o altre pensara, en regularisar la 
seua situació, reconci/iantse ab la 
Iglesia de qual amor no dubte, puix 
sens dubte es un dels sacerdots mes 
estimats. Axí com també U diré lo que 
V ja sab que diu la Escriptura: que 
qui no estima a Deu tampoch pot es
timar al próxim. De consegüent, no s 
fie de certes ofertes de gent que no 
estima a Deu.» 

Última època 

Des de l'any 1895 fins a la mort de 
Verdaguer (1902) únicament es con
serven dues lletres, totes dues de Mos
sèn Cinto. La primera és datada el2 de 
maig de 1899 [16J; Torras i Bages és 
j a bisbe in pectore de VIC i amb motiu 
de tenir la presidència dels Jocs Flo
rals (tingueren lloc el 7 de maig), Ver- 49 
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daguer li fa alguns suggeriments. No 
se 'n conserva resposta. La segona 
[17] és una felicitació de Nadal data
da a la primeria de l'any 1901, on Ver
daguer desitja al bisbe de Vic: «Bon 
any, bona centúria». 

No ens hem pas d'enganyar; el si
lenci amb què el bisbe Torras acollí 
les mostres d'acostament de Verda
guer és l'expressió d'unes relacions 
més aviat tenses que únicament foren 
normalitzades el dia 16 de maig de 
1902, amb la visita que efectuà el pre
lat a Mossèn Cinto al pis del carrer 
d'Aragó la vigília del seu trasllat a la 
finca de ViI'la Joana. 

Post mortem 

Ja amb motiu de la mort del cape
llà-poeta (10 de juny de 1902), el bis
be Torras presidí les exèquies in me
moriam a Vic i a Folgueroles. I el 27 
de novembre d'aquell mateix any el 
nom de Verdaguer es convertia en el 
referent principal de Torras i Bages en 
l'enfrontament que tingué amb el 
Conde de Romanones. 

Romanones, aleshores ministre 
d'Instrucció Pública i Belles Arts, a 
través d'un decret llei exigí que a les 
escoles públiques de Catalunya el ca
tecisme s'impartís en castellà. Llavors 
el bisbe de Vic publicà un document 
brillant i enèrgic; d'una força de con-

vícció tan evident que, a més de la di
missió del ministre, provocà la Reial 
ordre de 12 de desembre que anu¡'¡ava 
el decret anterior: «No comprende el 
Obispo que suscribe -hi exposa- que 
cuando VE. en nombre del Rey 
(q.D.g.) hizo expresamente un via)e a 
Barcelona para asistir al entierro del 
príncipe de nuestra literatura y de 
nuestra lengua -que así como la cas
tellana se llama la lengua de Cervan
tes, la catalana puede llamarse la len
gua de Verdaguer-, ahora, con tan 
poca distancia de tiempo, decreta el 
entierro de esta misma lengua prohi
biendo precisamente su uso a los pe
queños y humildes». 

Dos anys més tard, amb motiu de 
la primera visita pastoral a Folgue
roles, afegia aquesta nota margínal a 
la partida de baptisme de Verdaguer: 
«Príncep dels poetes catalans. 
Josep, bisbe de Vic, 26 d'octubre de 
1904». Així mateix, el 8 de maig de 
1907 inaugurà també a Folgueroles 
el monument a Verdaguer i quatre 
anys més tard (1911) el monument 
que li erigia Barcelona al passeig de 
Gràcia. 

És a partir d'aquestes realitats, i no 
a partir d'hipòtesis poc fonamentades, 
que hem de replantejar-nos, a cent 
anys vista, les relacions -a voltes dis
cutides, a voltes sublimades- entre el 
cantor de Canigó i l'autor de La Tra
dició Catalana. 



El bisbe Torras i Bages en el seu 
epistolari 

JAUME MEDINA, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Aquest any del centcinquantenari 
del naixement (i vuitantenari de la 
mort) de Josep Torras i Bages, bisbe 
de Vic des de 1899, ha aparegut a la 
llum pública el volum tercer del seu 
Epistolari (editat per Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat), amb el qual 
resta ja ultrapassada la meitat de tot el 
corpus de la seva correspondència 
(que ha d'arribar als cinc volums, amb 
un total de més de dues mil cinc-cen
tes cartes adreçades a diversos corres
ponsals). I amb l'Epistolari es clou, 
així mateix, l'edició definitiva de les 
seves obres completes. Ha estat llarg, 
doncs, i ple d'entrebancs, el trajecte 
que ha portat fins a aquest punt, tenint 
en compte que ja es començà l'arre
plega del material epistolar en vida del 
mateix prelat. 

La distribució temporal del con
junt és irregular: del total de 1.415 
cartes publicades fins ara, només 337 
-és a dir, menys d'una vuitena part del 
que ha d'ésser el conjunt de l'Episto
lari- pertanyen al temps que va de la 
seva naixença fins a la data de la pro
posta per ésser nomenat bisbe de Vic, 
escaiguda quan ell tenia cinquanta
tres anys (cosa que vol dir que la resta 
dels documents epistolars conservats 
-més de dos mil- pertanyen a un pe
ríode que abasta poc més de quinze 
anys). A tot aixó, cal afegir que una 

bona part de les cartes (cent trenta
nou, en total) de la primera etapa tor
rasiana van adreçades al seu íntim 
amic Jaume Collell, el qualles publi
cà a Vic el 1926 en un llibret titulat 
Dulcis amicitia, molt ben anotat pel 
mateix canonge, que l'obria amb un 
interessantíssim pròleg en què donava 
tot de notícies sobre la seva època jo
venívola. 

És fàcil de constatar una notable 
diferència entre les primeres cartes i 
les de l'etapa episcopal de Torras i 
Bages: ell, que ja era de caràcter «Un 

xic tímid», segons confessa el 1874 (el 
1885 diu literalment: «sento fàstic per 
l'abundància, i de totes les abundàn
cies la més fastigosa és l'abundància 
de paraules»), aprengué segurament 
sense gaire esforç a ésser també dis
cret. Així, les cartes del primer perío
de permeten sovint d'apreciar-hi un 
home cordial i lliurat amb tota fran
quesa a l'amistat, mentre que les de 
l'època de la prelatura, en què traspua 
tothora el pes de la responsabilitat, 
presenten en tot moment una molt ele
vada reserva. 

L'any 1936, mossèn Fortià Solà 
comptava amb dos milers llargs de 
cartes del bisbe, que tenia a punt per 
publicar. I fins i tot havia redactat un 
pròleg. Però les inclemències dels 51 
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temps impediren la culminació de 
l'empresa. Tanmateix aquestes havien 
estat ja aleshores un auxili preciós 
amb vistes a la confecció de la seva 
magna biografia. Certament, els epis
tolaris solen ésser la gran pedrera d'on 
hom pot extreure el material més va
luós: és allà on l'evolució vital d'una 
persona, amb totes les seves grandeses 
i totes les seves misèries, amb totes les 
crisis i tots els triomfs, sol quedar més 
gràficament reflectida. I l'Epistolari 
de Torras i Bages ens permet de veu
re-hi el fill d'una hisendada família 
pagesa, tradicional i arrelada, I 'home 
que es prepara per ésser sacerdot, el 
zelós sacerdot ja fet, dedicat a la pre
dicació, al conreu de l'espiritualitat de 
les monges, el gustador de rapè, que 
demana amb no gaire insistència al 
seu amic Collell, l'admirador dels 
mestres -especialment de Xavier 
Llorens i Barba i de Manuel Milà i 
Fontanals, conterranis seus-, l'amic 
dels amics -especialment del canonge 
Jaume Collell, del sacerdot i poeta Ja
cint Verdaguer, a qui tracta de vostè, 
del pintor Josep Maria Sert, a qui trac
ta de tu, i del poeta Joan Maragall-, el 
director espiritual de persones sense 
rellevància social -com les germanes 
Vilaclara- o d'altres que amb el temps 
l'arribaran a tenir -com els poetes 
Jaume Bofill i Mates, Josep Carner 
i Josep Maria de Sagarra-, el bisbe 
(potser el darrer de tots ells) que fa 
muntat en una mula, com era tradicio
nal des de molts segles enrere, les vi
sites pastorals per parròquies del pla o 
de l'alta muntanya, aguantant quan 
cal tramuntanades i temporals: «mun
tats a les mules fem moltes hores en
tre alzines i oliveres, i pugem als cims 
on les iglésies han suplert los antics 

castellsii, deia en una carta de 1907; i, 
encara, l'eclesiàstic tothora amatent 
en els afers relacionats amb el seu càr
rec, el responsable propietari -un cop 
ha quedat sol a la farnília- i el ric ge
nerós que dedica l'heretada fortuna a 
obres socials de caire ben divers. 

«He procurat treballar lo possible 
per la glòria de Déu i de la sua Santa 
Iglésia>i. I «L'amor de Déu i l'amor 
de pàtria, que és la nostra divisa ... ii: 
ve-t aquí unes manifestacions de 1873 
i de 1893, respectivament, que resu
meixen d'una manera inequívoca el 
que va ser la vida de Josep Torras i 
Bages. I tot això, ben fonamentat en la 
doctrina tomística: «Tinc la convicció 
de que Sant Tomàs ha de salvar la so
cietat; no es veu ningú més fora 
d'ellii, declarava el 1883 (i recordem 
que el llavors futur bisbe, format en 
l'escolàstica al Seminari de Vic, aca
bava de publicar aquell any unes Pre
ces tomísticas~ més endavant, ja bisbe, 
el 29 de desembre de 1908, deia a 
Antoni Griera, estudiant a HalIe: «Su
poso que tu no vas a la classe de filo
sofia, i ja saps que Sant Tomàs és lo 
nostre insuperable i permanent, i que 
la filosofia de Kant és lo germen de la 
major part d'errors del nostre temps i 
especialment del modernisme con
demnat per la Iglésia>i). Era armat 
amb aquest bagatge que es veia amb 
cor de sostenir (I 886) que <<no poden 
ésser aquesta gent (Valentí Almirall i 
Francesc d'Assís Ubach i Vinyeta) los 
restauradors de Catalunywi -en efec
te, Torras considerava la Revolució 
com a antiregionalista, mentre que 
l'Església (i, amb ella, el Sant Pare) 
era regionalista-, i de respondre a la 
pregunta «Qui reconstruirà la re-



gió?», amb què era encapçalat el dar
rer article d'una sèrie de tretze sobre 
La Iglésia i el Regionalisme, publicats 
el 1887 a La Veu del Montserrat, amb 
la contundent «resposta que sols pot 
fer-ho lo clero» i que «ell deufer-ho». 
És clar que llavors eren els eufòrics 
temps de la coronació de la Mare de 
Déu de Montserrat com a patrona de 
Catalunya (1880-81) i de la restaura
ció de Santa Maria de Ripoll (1893), 
veritables testimonis de la puixança 
eclesiàstica durant el darrer terç del 
segle passat. I és en aquest clima que 
es va congriant La Tradició Catalana 
(1892), obra construïda pel seu autor 
«com una Apologia indirecta de l'ac
ció de la Iglésia a Catalunya». Altra
ment, Torras sabia molt bé a qui era 
que calia reconèixer el mèrit de tota 
aquella florida: « ... en Cataluña tene
mos a V. -deia al bisbe Morgades en 
una carta de 1895-, restaurador regio
nal que calladamente habrà hecho 
màs para la vida del país que todos 
los políticos juntos». Malgrat tot, 
però, són més aviat escasses les oca
sions en què Torras empra el mot nació 
per referir-se a Catalunya. Del que no 
hi ha cap mena de dubte, encara que 
moltíssimes de les seves cartes fossin 
escrites en castellà, és del seu amor 
envers la llengua del país, com queda 
ben palès en la que envià a Antoni 
Alcover 1'11 de setembre de 1906, en 
ocasió dels preparatius per a la cele
bració del Congrés de la Llengua Ca
talana; li deia: «No he fet estudi espe
cial de la nostra llengua, però l'amo 
vivament i m'interesso per la seua pu
resa i la seua riquesa. Qui ama al poble 
ha d'amar la seua llengua, perquè són 
una mateixa cosa i havem d'amar lo 
nostre poble per llei de naturalesa». 

Conservador i tradicional, aquell 
vilafranquí que aspirava a la santedat 
i que tanmateix no tingué mai una cIa
ra consciència d'haver-la assolida 
«( ... Ios que no arribam a la mida de 
sants ... », deia quan estava a punt de 
complir quaranta anys, i ho repetí en 
altres ocasions), era també un punt 
misogin: «Conoces la condición de la 
mujer -deia a Joan Ballester, el seu 
successor en el càrrec de confessor de 
la Comunitat de Valldonzella, el 17 
d'octubre de 1891-, sabes que ellas 
tienen buen corazón pera mala cabe
za, y que de consiguiente es cosa de 
aplicar un principio que había aido a 
mi abuelo, autoridad en la materia, 
porgue era hombre muy lislo y fue dos 
veces casada, que decía que a las 
mujeres no se les debía contrariar, 
pera tampoco seguir. Las tempestades 
mujeriles, es decir las turbaciones in
ternas de las monjos, las inquietudes 
de su espirítu se caiman con el tiem
po y las buenas palabras. Son espiri
tuales, y la palabra de Dios tiene so
bre elias una influencia mayor que en 
el resto dellinaje. Lo que no hay que 
flar en ellas es que guarden secreto, 
por lo que lo mejor es conflarles muy 
PoCOS»; o bé, en una carta a Jaume 
Collell (8 d'octubre de 1893): <<...Ies 
dones, de natura/lleuger i d'intel-
ligència més curta generalment par
lant que no pas los hòmens ... », ex
pressions que troben el seu coroHari 
en la carta de 12 d'abril de 1899 a 
Manuel Duran i Bas, després que el 
ministre li havia recomanat de guardar 
en un secret absolut la seva proposta 
per al nomenament de bisbe de Vic: 
«Guardo en absoluta y continuaré 
guardàndola, la reserva que me en
carga ... Tampoco lo he consultada 53 
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con nadie màs que con la Virgen 
Santisima a la que he rezado una 
parte de Rosaria antes de escribir la 
presente; pera Ella aunque mujer ya 
es discreta!>. 

Corn a bon pagès, el bisbe sabé 
moure's amb habilitat en el món de la 
política, tan l'eclesiàstica con la civil: 
vegin-se, sinó, les cartes adreçades al 
ministre de Gràcia i Justícia, Manuel 
Duran i Bas, i al nunci J. Nava (4 i 6 
de maig de 1899), en ocasió de la seva 
presidència dels Jocs Florals; l'adre
çada al cardenal Rampolla en ocasió 
de l'afer de Collell amb el ministre 
Dato (28 de juny de 1900), o l'infor
me al cardenal Merry del Val sobre 
els rumors d'un alçament carlista a 
Catalunya (1 d'abril de 1906). Tanma
teix, no es reconeixia un bon orador, i 
defugí de presentar-se corn a tal en el 
Senat de Madrid. Altrament, el seu ta
rannà terrer (acompanyat d'una noble 
valentia de vegades massa casolana
ment apocada) el portà de primer a 
refusar l'oferiment que el nunci li féu 
d'ocupar la seu de Barcelona (carta de 
2 de desembre de 1908) i més enda
vant a esquivar per tots els mitjans la 
seva promoció a l'arquebisbat de 
Burgos (cartes de 22, 31 de març i I 
d'abril de 1909 al nunci, i de 23 de 
març i I d'abril al ministre de Gràcia i 
Justícia). Per a la primera de les dues 

presentava corn a a¡'¡egació que «yo 
no say un hombrefuerte, y ( .. ) de con
siguiente seria alga temerario tomar 
sobre mis espaldas un peso superior 
no sóla a mis fuerzas espiri/uales, 
sina que aun también corparales». 
Per a la segona ocasió féu servir corn 
a causa favorable a la seva permanèn
cia a Vic el valor que tenia la seva 
pròpia figura enfront del catalanis
me radical; deia: «Con mi solida de 
Cataluña el movimiento pública no 
se mitigaria, pera en cambio perdería 
una influencia católica que por mo
desta que sea tiene alguna importan
cia». 

Vet aquí uns quants dels motius 
que pot trobar l'estudiós de la nostra 
recent història en aquest extensíssim 
epistolari, en el qual, corn es pot veu
re, hi ha quelcom més que indulgèn
cies i breus cartes a arnies. I sempre el 
lector hi sentirà el regust del parlar 
planer del poble. riquíssim en la seva 
senzillesa, del qual el bisbe manlleva
va sovint frases fetes com és ara «no 
es pot matar tot lo que és gras», «als 
sants i als minyons no els prometis si 
no e/s dons», etc., o, de tant en tant, al
guna llatinada (baldament Torras con
fessi no saber-ne, de llatí), encabida 
en un lloc adient per tal d'aconseguir 
que l'escrit adquireixi un to més so
lemnement eclesiàstic. 



Deu fragments dels escrits 
del doctor Torras 

Selecció de llUís BONET i ARMENGOl 

Vet aquí uua selecció de cartes o fragmeuts que expresseu fa
miliarment la personalitat del doctor Torras. Hi veureu les di
rigides a Joan Maragall amb referència a les visites pastorals, 
amb visió contemplativa que devia commoure el poeta. Tam
bé als Llimona, als quals els parla amb tota'franquesa, els seus 
amics del Cercle de Sant Lluc. AI seu secretari, Mn. Josep 
Dachs, sobre la santedat, on "toca molt de peus a terra". AI seu 
professor, Duran i Bas, amb un judici sobre el tarannà espa
nyol. AI bisbe Morgades, com cal cercar un lIengnatge ade
quat per als temps moderns. A l'arquebisbe Tomàs i Costa, 
adherint-se al culte al beat Ramon Llull. AI Or. Sardà i Sal
vany, on fa referència a la seva salut. AI pintor Josep M. Sert, 
de qui valora el seu art i aconsella espiritualment. A Mn. Cin
to Verdaguer, amb felicitacions a la seva poesia i recomana
cions de tipus psicològic i espiritual molt pràctiques. Referèn
cies a Gaudí, que escriu al P. Casanovas i a J.M. Sert, on 
expressa la seva estimació i valora el seu geni, i uua bonica fe
licitació nadalenca. 

1. A Joan Maragall: «Ahir vespre 
vaig arribar a Vic de passar visita a 
vàries parròquies de l'alta muntanya; 
durant aquells dies estigui casi inco
municat amb lo món, però en gran co
municació amb Déu i amb la natura
lesa. Se pot dir que en tots aquells dies 
no vegi cap periòdic, però en algun 
punt llegí incidentalment una notícia 
que es referia a la mort del seu pare, 
Li escric, doncs, aquestes quatre rat
lles de pèsam .. , La solemnitat de la 
mort és la major de la vida humana. i 
ara que V. ja ha entrat en l'època de 
les grans realitats, que vencen els idea-

lismes literaris i artístics, que ja és 
espòs i pare de família i ha començat 
a viure vida d'home, deixant enrera la 
de jove, sentirà més la pràctica poesia 
de la F e que mai acaba, s inó que sem
pre augmenta i que la mort encara fa 
créixer» (19.5.1900) 

«Li escric des d'aquestes munta
nyes de l'arxiprestat de Moià, país 
aspre i salvatge però de bona gent i 
senzilla, on s'està més a prop del cel 
que en les grans ciutats i entre la gent 
de civilització refinada, que ja no és 
una perfecció humana. I li escric per- 55 
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què passant la Santa Visita i anant per 
les muntanyes solitàries, un se recor
da de coses passades, i entre elles me 
sembla recordar que v., en una carta 
me deia que potser pujaria a Vic per 
a parlar amb mi. La meva falta de res
posta no significa falta de correspon
dència; des defa temps l'estimo i tin
ga per segur que per a mi serà un 
consol lo veure 'I a Vic, on penso estar 
los mesos de juliol i agost, puix aniré 
seguint les parròquies, que en aquest 
Bisbat són molt nombroses, perquè 
agafa molta extensió. De totes mane
res quan vulga pujar ho escriu amb 
temps perquè fins en los mesos refe
rits, no renuncio a fer una petita ex
cursió de Visita. S'ha d'aprofitar lo 
temps perquè jo ja no só jove. i d'al
tra banda voldria abans de la visita 
ad !imina Apostolorum, haver com
plert tota la Visita de la Diòcesi.» 
(3.5.1901) 

«Avui al cor de la Seu cantant les 
alabances al Santíssim Sagrament só 
pensat molt amb V. Dilluns surto de 
visita pastoral cap al Pirineu i l'alta 
muntanya, quasi calaveres. a dalt del 
Taga, i a veure muntanyes frondoses i 
verdíssimes a Vidrà (Viridiarium) i a 
tractar ànimes senzilles i apariar dels 
grans misteris de la fe. Si no sabés 
que en molts llocs no tindria llit per a 
fer-lo jaure li diria que vingués per a 
secretari de visita; però si no el puc 
tenir al costat pujant i baixant munta
nyes espero tenir-l'hi aquest istiu aqui 
a Vic.» (Corpus 1903) 

«Rebí la seva molt poc abans de 
sortir de Vic per a una expedició de 
pastoral Visita, i avui li poso unes rat
lles de des d'una d'aquestes porró-

quies de Segarra que estic visitant. 
Aquesta feina és un xic dura i, en 
temps de pluges, molesta, però com 
tota pràctica bona dóna soliditat a 
l'ànima. Fins la mateixa contempla
ció divina resulta més clara i determi
nada, i el contacte espiritual amb els 
humils i pobres, sobretot fa la vida 
més sincera. Muntats a les mules fem 
moltes hores entre alzines i oliveres, i 
pugem als cims on les iglésies han 
suplert els castells, i allí predico i pre
go o faig oració amb el poble, i l'àni
ma hi guanya més que no pas escri
vint, encara que sia en defensa de 
Nostre senyor Jesucrist, perquè 
l'amor és molt pràctic i s'augmenta 
exercitant-lo.» (1.10.1907) 

2, A Josep Llimona: «Me penso 
que li hauran enviat los articles crítics 
del Diari de Barcelona i de La Van
guardia sobre la pintura d'en Joan a 
Montserrat; me sembla que és una 
sort, encara que justa. puix l'opinió la 
formen els periòdics i l'opinió la ne
cessita tothom qui treballa pel públic. 
Tal volta hauria anat bé que El Correo 
Catalan n 'hagués parlat per l'especia
litat de públic que té i pel caràcter re
ligiós de l'obra que es tracta. Potser 
que V li fes alguna indicació ... Per 
aqui la calor apre/a. V mire d'aprofi
tar lo temps reposant molt. Tal volta 
aquesta soledat que lo amoïna. és 
una condició ven/aifosa per a vege
tar. que és lo que a V li convé. Ara 
fora d'encomanar-se a Déu no ha 
de treballar més de cap: menge i 
dormi tant com puga. passege dis
cretament, com un burgès, fuge de 
somnis i suggestions artistiques. 
pense ·que ara està en armistici, 



adobant forats i refent lo cos que 
mentres som ací a la terra l'ànima ho 
necessita.» (8.8.1896) 

A Joan Llimona: «Desitjo que la 
Mercè tinga alivio. Diga al Pepet que 
aquesta carta val pels dos germans, i 
que tinga ànima que després de la 
tempestat ve lo bon temps; i és precís 
guanyar lo cel, amb la quitxalla i la 
dona malalta, jo amb los feligresos, 
cada u amb la seua contradicció. Jo 
tinc bastanta feina, però així va bé, 
mentres tingam salut no ens hem d'es
pantar, i encara que no en tingam 
tampoc, perquè sols hem de fer segons 
la mida de les nostres forces. A Sant 
Lluc procuren estar quietets i fer molt 
de l'ofici i no ficar-se en lo que no és 
l'objecte del círcol, no cerquen la po
pularitat, facen la seua, és a dir d'ar
tistes, i no de patriotes i endavant. 
Abans dèiem que tothom volia arre
glar l'Espanya. Ara hem de dir que 
tothom vol arreglar a Catalunya; i 
quan tothom vol arreglar una cosa és 
quan aquesta queda més desarregla
da.» (10.1.1900) 

3. A Mn. Josep Dachs: «La sante
dat no consisteix en un estat neuròtic 
sinó en una gran rectitud de totes nos
tres facultats i sos actes en vers Déu, 
fi de la nostra existència, amb entera 
indiferència respecte dels medis que 
ens hi han de portar, sens voler això ni 
allò sinó lo que Déu vulga. La matei
xa afició excessiva als estudis ecle
siàstics és perillosa; fins a la vida 
d'eclesiàstic secular lo proposar-se 
unfi determinat resulta contrariat so
vint per la Providència. En la vida re
gular és origen de malestar i principi 

destructiu i contradictori de l'essèn
cia d'ella.» (20.10.1897) 

4. A Duran i Bas: «El Congreso de 
Santiago a que asistí tuvo a mi enten
der el caracter de sus anteriores; fue 
muyespañol, es decir mucho hablar y 
aun con elocuencia pera en el orden 
practico y concreto de limitada efica
cia. Es clara que siempre ejerce un 
movimiento de agitación religiosa en 
el pueblo, y la reunión de los Obis pas 
y el hablarse elias entre sí y el confe
rir sobre las materias de actualidad 
siempre también produce resultados 
provechosos. Aunque hasta la hora 
presente no se han publicada, y de 
consiguiente la cosa tiene cierta re
serva, se formaran una exhortación 
pastoral colectiva al pueblo fiel y un 
mensaje al Rey. Dios quiera que sean 
oidos.» (2.8.1902) 

5. AI bisbe Morgades: «La super
ficialitat moderna en res és més tangi
ble que en la pietat, i els antics vivien 
i respiraven en una atmosfera devota 
que els feia més aptes que lo que som 
nosaltres per la literatura ascètica. És 
clar que havem de tenir en considera
ció no sols la força del vi, sina també 
lafragilitat dels bots. i fins també dels 
gustos i devocions preferents de la 
gent moderna.» (18.3.1895) 

6. A l'arquebisbe de Tarragona, 
Tomàs Costa: «Me adhiero por mi 
parte al proyecto del Hermano de 
Mallorca que V. me comunica [esten
dre a altres esglésies d'Espanya el cui
te al B. Ramon Llull]. Creo del caso 57 
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que rece el clero de la Tarraconense 
del B. Ramon Llull que podemos con
siderar de nuestro lina}e, por la len
gua y hasta por su vida. Alguna es
cabrosidad de su doctrina y de sus 
escritos, de otra porte admirables, 
queda destruída por el celo extraordi
nario de su vida y por su portentosa y 
santa muerte. Queda de consiguiente, 
mi querido Arzobispo, para obrar en 
mi nombre plenamente encargado ... » 
(21.11.1902) 

7. A Sardà i Salvany: «M'enyoro 
de veure 'I; tant temps fa que no el só 
vist. M'han dit que s 'havia tornat bas
tant gros, lo qual me sembla que ha 
d'ésser bona senyal, senyal de resis
tència. Déu lo guard molts anys per 
a treballar per a sa Iglésia de la 
qual nos ha fet ministres, obligant
nos de consegüent a sa defensa.» 
(24.5.1902) 

8. A Josep M. Sert: «Comprenc 
que ara deus estar en lo fervor del tre
ball artístic, però convé que sempre lo 
principi racional i pràctic lo diriges
ca. Com un vaixell necessita vents i 
ones de la mar però també la brúixo
la de l'experiència i de la destinació 
pràctica de l'obra. Recorda i sempre 
del poble per a qui principalment se 
fa l'obra, que ha d'ésser la Bíblia 
pauperum, inte¡'¡igible al públic dels 
fiels, i que lo més senzill, lo més hu
mil, és lo més gran, com Jesucrist Se
nyor nostre que era a Betlem i al Cal
vari, era un home com los altres i no 
obstant s'imposava lo resplendor de 
la divinitat. No et deixes temptar del 
simbolisme exagerat; lo símbol és una 

necessitat per a expressar lo sobrena
tural i lo espiritual, però ha d'ésser 
usat amb molta sobrietat i sens apar
tar-se de la tradició artística cristia
na, de lo contrari se converteix en 
inintel'ligible i perd la qualitat essen
cial de l'Art de parlar a totes les àni
mes que no sien obtuses.» (14.3.1901) 

9. A Mn. Cinto: «Són llibres [Fugi
da a Egipte i Roser de tot l'any J que 
consolen l'esperit ... i manifesten un 
sentit intern i mis tic superior als ante
riors. La mina d'on ve l'aigua és més 
fonda.» (10.1.1894) 

« Vostè per ací dalt no es donga 
massa a la poesia i a la mística; con
vé que terrege un poc com les perdius. 
Lo exercici corporal i l'espectacle de 
la naturalesa, que ara té tan avinents, 
fortifiquen cos i ànima.» (20.7.1893) 

«Encomani 'm a Déu també a mi, 
que m 'haig de trobar amb dificultats 
i obstacles, més grossos per mi, que 
tinc principalment la inclinació a la 
vida especulativa.» (10.1.1894) 

«Cada dia, estimat Mossèn Cinto, 
la meva càrrega augmenta; no perquè 
ella sia en si molt grossa; però me 
priva d 'unaforma de vida per mi molt 
agradable, i en la qual és més fàcil 
guardar l'equilibri espiritual. Mire 
que la Quaresma no l'aixafe, i en ses 
oracions recorde s de son amic i ser
vidor.» (16.5.1895) 

10. Sobre Gaudí, escriu al P. Ca
sanovas SJ.: «Comprenc la situació 
d'aïllament d'esperit d'en Gaudí, 



després de la mort de sa neboda, que 
vivia en companyia d'ell. Home que 
no cerca relacions ni expansions hu
manes, troba a faltar els afectes do
mèstics, que ara necessita suplir amb 
els afectes de l'amistat ... Quan vostè 
vindra a Vic pels exercisis porti 'l, 
doncs, a ell, que és molt mereixedor 
de que es proporcioni consol a aquell 
qui tants goigs cristians i estètics ha 
proporcionat als altres.» (20.3.1912). 
Així estigué a Vic, a casa Rocafi
guera, i dinà a palau amb el bisbe. 
Fins i tot, en una ocasió que arribà 
moll de peus, li féu canviar tot el 
calçat, i li va donar el propi de la 
casa. 

A Gaudi: «Corn nos trobam a les 
festes de Nadal, desitjo que Jesús pel 

seu gloriós i humil naixement que V. 
també ha glorificat, li concedesca lo 
seu goig insuperable.» (26.12.1901), 
de la carta de presentació del jove 
Josep M. Sert. 

Sobre Gaudí, en una carta a Josep 
M. Sert: «La teva obra no dubto que 
és la revelació d'un esperit artístic, 
perquè et conec; però tu comprens 
que jo tinc que mirar la cosa en rela
ció a la Diòcesi, per lo qual he nom
brat una comissió ... No puc prescindir 
d'en Gaudí, puix és arquitecte de mè
rit. i en la comissió tinc la seguretat 
de que no es deixarà portar d'una 
impressió rebuda poc favorablement, 
sinó que, home de talent i voluntat 
recta, judicara segons veritat.» 
(4.5.1903) 
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Torras i Bages en el marc del seu temps 
Taules cronològiques 

Realització de llUís BONET i ARMENGOl 

Any Dades biogràfiques 

1802 

1804 

1806 

1807 

1808 

1809 

1810 

1811 

1812 

1814 

1816 

Context eclesial 

Chateaubriand: El geni del cris· 
tianisme. 

Pius VII corona Napoleó empe" 
rador. 

Neix Antoní M. Claret 

Invasió napoleònica: molts 
eclesiàstics pateixen represà w 

!ies per participar a les juntes 
de resistència. 
Pau de Sitjar, bisbe de 
Barcelona (1808·31). 
Francisco de Veyan, bisbe de 
Vic (1784-1815). 

Napoleó ocupa Roma; Pius VII 
a Fonlainebleau (1809-14). 

Neix Jaume Balmes. 
Els bisbes de Barcelona, Lleida, 
Thrragona i Tortosa, exiliats a 
Mallorca contra el liberalisme 
de les Corts. 

Incendi del monestir de 
Montserrat per les tropes fran
ceses. 

Context civü i cultural 

Ensulsiada de Prússia. 
Fichte:Discursos de la nació 
alemanya. 
Napoleó ocupa AJemanya. 

Guerra del Francès 
(1808-14). 
Adam Mü!ler: Lliçons sobre 
la ciència de l'estar. 

Corts de Cadis (1810-14). 

ConstitucÍó de Cadis. 

Conflicte entre la clerecia: ab- Retorn de Ferran VII. 
solutistes i liberals, que s'anirà 
aguditzant. 
Pius vn restableix la Compa
nyia de Jesús. 

Ramon Strauch, bisbe de Vic 
(1816-23). 



Any Dades biogràfiques Contexl eclesial Con/ex! civil i cultural 

1817 El bisbe de Tortosa, Manuel 
Ros(1815~21) s'oposa a una 
amnistia per als liberals. 
Els bisbescata1ans,disposats 
segons desig del rei a con-
vocar missions populars. 

1819 Fundació de la primera 
Biblioteca Catalana de 
Cultura. 

1820 Comença una política de Trienni constitucional 
desamortització i dissolució (1820-23). 
d'ordes, malgrat ¡'esforç del 
bisbe Sitjar j catòlics libe-
rals. 

1823 Assassinat del bisbe Slrauch. 
Mor Pius VIL 
Lleó XII, papa (1823-29). 

1825 Repressió contra els clergues 
liberals. Pau Corcuera, bis-
be de Vic (1825-35). 

1827 Participació d'eclesiàstics en 
la Guerra deJs Malcontents. 

1830 Notable participació ecle-
siàstica a la Guerra Carlina. 

1831 Gregori XVI (1831-46). 

1832 Josep Blanc, abat de Fundació de la fàbrica El Wl-
Montserrat. por, a Barcelona. 

1833 Mor Ferran VII; Isabel Il, rei-
na. Guerra dels Set Anys (la 
guerra carlina: 1833~40). 
Aribau: 000 a la Pàtria. 

1835 Crema de convents, segui~ Lleis de Mendizabal: la desa~ 
da de l'exclaustració i desa~ mortització. 
mortització de Mendizabal. Crema de convents. 
Ordenació sacerdotal 
d'Antoni M. Claret. 

1836 Fèlix Torres Amat, bisbe: 
Diccionario de escritores 
catalanes. 

1837 Hegel: Füosofia de la Histò~ 
rw. 

1840 Neix A. Rodin. 61 



Any Dades biogràfiques Context eclesial Context civil i cultural 

1841 Dom Pròsper Gueranger, Publicació de Lo gaiter del 
abat de Solesmes (França), Llobregat de Rubió i Ors. 
comença a publicar L'année Neix Valentí Almirall. 
liturgique. 

1842 Fundació de Revista catò!i· Restauració de la Universitat 
ca (1842-72) per Antoni M. de Barcelona. 
Claret i el bisbe Caixa!' Erben: Cants naciOnals de 

Bohèmia, 

1843 Balmes publica articles sobre 
Catalunya a La Sociednd. 

1844 Neix Fèlix Sardà i Salvany. 

1845 Neix J. Verdaguer. 
Newman es converteix al ca~ 
tolicisme. 

1846 Neix el 12 de setembre a can Pius IX (1846-78). 
Gomà de les Cabanyes, a la Neix Jaume Colle!!. 
vora de Vilafranca del 
Penedès. Fill deFran<.:esc i 
Francesca. Cinquè i últim 
fiU. Batejat l'endemà a la par-
ròquia per mossèn PIIU 

Bamés. 

1848 Moren Jaume Balmes Inauguració del ferrocarril 
i Chateaubriand. Barcelona~Mataró (primer de 

l'estaI espanyol. 
Marx i Engels: Manifest co-
munista. 
II República francesa. 

1849 Fundació dels missioners de 
l'Immaculat Cor de Maria i 
de Llibreria religiosa per 
Antoni M. Claret. 

1850 Josep D Costa i Borràs, bis~ Fundació de l'Acadèmia Ca~ 
be a Barcelona (1850~57). talana de Belles Arts de 
AntOni M. Claret, arquebis- Sant Jordi. 
be de Cuba (1850-57). Clavé funda el primer orfeó 

popular a Barcelona. 
Neix Lluís Domènech ¡ Mun-
taner. 

1851 Concordat entre el govern Neix el compositor Josep Ro-
espanyol i la Santa Seu. doreda. 

[852 Neix Antoni Gaudí. 

1853 Confirmat el 2 de maig pel Josep Caixal, bisbe d'Urgell 
bisbe Costa i Borràs, de (1853-79). 

62 Barcelona, a Vilafranca. 



Any Dades biogràfiques Context eclesial Context civil i cultural 

1854 La família es trasllada a Els bisbes de Catalunya Bienni progressista (1854w 

Vilafranca. Comença els es- s'oposen col'lectivament a la 56). Surt el diari La Corona 
tudis elementals. llibertat religiosa dels pro- de Amg6n (1854-68), dirigit 

gressistes. per Víctor Balaguer. 
Antoní Palau, bisbe de Vic Fundació dels felibres a 
(1854-57). Provença 
Proclamació del dogma de la Mor Lamennais. 
Immaculada Concepció. 

1855 Vaga general el 2 de juliol, a 
Barcelona. 
Llei desamortítzadora gene-
ral. 
lIIas i Vidal: Cataluña en 
España. 

1856 Neix el compositor Antoni 
Nicolau. 

1857 Primer curs de batxillerat. Antoni M. Claret, confessor Llei d'instrucció pública cen-
d'Isabel n. tralista i uniformista. 
Josep D Costa, arquebisbe 
de Tarragona (1857-64). 

1858 Joan-Josep Castanyer, bisbe 
de Vic (1858-65). 
Miquel Muntadast abat de 
Montserrat. 

1859 ABarcelona, tercer curs. Viu Fundació dels salesians per Guerra d'Àfrica; expedició 
a casa de mossèn Antoni Joan Bosco. de Prim. 
Salt, que li fa de preceptor. Mor Joan M. Vianney, rec~ Restauració dels Jocs Florals 
Estudia retòrica amb el pro- tor d'Ars. a Barcelona. 
fessor Coll i Vehí. Cada dia Alarcón: Diario de un testigo 
oeix missa. de la guerra de Africa. 

1860 Fundació del Cín::olliJerari 
aVie. 
Neix Joan Maragall. 
Verdaguer comença a escriu· 
re poesies bucòliques. 

1861 Unificació italiana. 
Guerra de Secessió als Estats 
Units. 
Neix Santiago Rusiñol. 

1862 A Vic, festes de canonitza- Mor B.C. Aribau. 
dó de s. Miquel dels Sants: 
oficia i predica A.M. Claret 

1863 Enlra a la Universitat de 
Barcelona. Té de mestres 
Llorens i Barba, Mílà i 
Fontanals, Rubió i Ors. 63 



Any Dades biogràfiques Conrext ec/esmi Context civil i cultural 

1864 Forma part de la penya d'es- Pius IX publica el Syllabus. I Internacional socialista a 
tudiants anomenats Acadè· Pantaleó Montserrat, bisbe a Londres. 
mia El buen Desco. Barcelona (1864-70). Neix Josep Llimona. 

1865 Balxiller en Filosofia i Ue- Publicació del Calendari Ca· 
tres. talà per Francesc Pelagi Briz 
Comença la carrera de lleis. (1865-82). 

Verdaguer. primers premis als 
Jocs Florals. 

1866 Antoni Lluis Jordà, bisbe de 
Vic (1866-72). 
Fundació de l'Associació de 
devots de SanI Josep per 
Josep M, Bocabella, a Bar-
celona. 

1867 Coneixença amb Jaume Fundació de l'Esbart de Vic. 
ColleU, a ¡'acadèmia El Neixen Lluís Millel i Josep 
Estimulo. Deixeble de Puig i Cadafalch. 
Manuel Duran i Bas. 

1868 Revolució de setembre i cai-
guda d'Isabel Il. 
Exposició arqueologico artís~ 
tica que posa les bases del 
futur Museu Episcopal a Vic. 
Neixen Enric Pral de la Riba 
i Pompeu Fabra. 
Pi i Margall: Las na cio-
nalidades. 
Neix Gandhi. 

1869 Doctor en Lleis (tesi sobre Concili Vaticà f. Constitució democràtica: su-
el matrimoni cristià). Dogma de la infal'libi1itat fragi universal i llibertat de 
Vocació al sacerdoci: entra pontifícia. cultes. 
al Seminari de Barcelona L'episcopat, a favor de launi- Publicació del diari El Estada 
(octubre). Tonsura i ordes tat catòlica d'Espanya. Cataldn (1869-72-73), dirigit 
menors (novembre) de- per V. A1mirall. 
mans del bisbe Pantaleó Canal de Suez. 
Montserrat. 

1870 Sots-diaca a Viloria (abril). Dissolució dels Estats ponti- Fundació de La jove Cala-
Entra al Seminari de Vic per ficis. El papa queda limitat funya a Barcelona, primera 
formar·se en la teologia de al Vaticà, la basílica de sant associació declaradament ca· 
Tomàs d'Aquino. Pere i del Laterà. talanista. 

Mor Antoni M. Claret. Amadeu de Saboia, rei. 
~rdaguer, ordenat sacerdot Assassinat de Prim. 

Guerra francoprussiana. 
Els patriotes italians ocupen 
Roma. 
G.A Bécquer: Rimas. 
Neix Lenin. 

64 Mor Charles Dickens. 



Any 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

Dades biogràfiques 

Diaca (setembre) a Vic i pre~ 
vere (23 desembre) a 
Girona, ordenat pel bisbe 
Constantí Bonet. 
La mort de ¡'avi (22) fa que 

celebri una missa resada a 
la capella dels Dolors a 
Vilafranca (31). Hi assistei
xen Milà i Fontanals, 
L10rens i els futurs bisbes 
Margades, Estalella i 
Cortés. 

Ajuda Llorens a ben morir; 
també al seu germà Antoni. 
Resideix al carrer Comtal 3, 
de Barcelona. 

Exili a França (Vinçà, 
Rosselló). 
No pot assistir a l'ordenació 
i missa de Jaume Collell. 
Aquest i Jacint Verdaguer el 
visiten. 

Viatge a Roma amb Cellell 
(gener-març). 
Audiència amb Pius IX (27 
febrer). Torras porta barba", 
Retorn a Barcelona. 
Confessor a la catedral. 
Reunions amb amics preve
res (penya de minyons). 
La família s'instaHa a 
Barcelona (estiu), al passat
ge Permanyer 13, a l'Ei~ 
xample. 

Mor la seva germana Maria. 
Batxiller en teologia a 
Barcelona. 

Mor la mare. 
Llicenciat en teologia a Va~ 
lència. 
Confessor de les monges de 
Valldonzel1a. 

COntext eclesial 

Sardà i Salvany funda laRe* 
vista popular (1871·1916). 

Joaquim Lluc, bisbe de 
Barcelona (1874-77). 
Moviment recrislianitzador 
a partir de la restauració mo
nàrquica. 

El bisbe Lluc crea J'lnstitut 
Català d'Artesans. 

Pere Colomer, bisbe de Vic 
(1876-81). 
La nova Constitució desen· 
cadena una llarga polèmica 
entre el carlisme, en el sec· 
tor integrista, i la línia li
beral i pragmàtica dels ens· 
tians. 

COntext civil i cultural 

Publicació de La Renaixensa 
(1871-1905) per A. Guimerà 
i P. Adalvert. 
Neix Amadeu Vives. 
Proclamació del 11 Reich ale· 
many. 
La Comuna de París. 
Estrena d'Aida, de Verdi. 

Tercera guerra carlina (1872-
75). 

Fundació del Centre Catala
nista a Barcelona. 
la. República Espanyola. 
Verdaguer: Viola d'or i argent 
als Jocs Florals. 

Alfons n i Restauració bor
bònica (1874-1931). 
Verdaguer: Sant Francesc 
s'hi moria (Viola d'or i ar
gent). Maragall, primers ver
sos. 
Mor J. Anselm Oavé. 
Neix ¡'impressionisme a Pa
ris. 

El ferrocarril arriba a Vic. 
Neix el compositor Juli Gar
reta. 

Fundació de)' Associació Ca* 
talanista d'Excursions Cien· 
tf{u¡ues, origen del Centre Ex· 
cursionista de Catalunya. 
Constitució espanyola (vi
gent fins al 1931, amb el pa
rèntesi 1923-29). 
Neixen Francesc Cambó, Pau 
Casals i Manuel de Falla. 
Mor Ildefons Cerdà. 
Invent del telèfon i del fri
gorífic. 65 



Any 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

66 

Dades biogràfiques 

Primer article a La Veu de 
Montserrat: L'Àngel de 
les Escoles, sobre Tomàs 
d'Aquino. 
Publica a Barcelona el pri
mer llibre, Mes del Sagrat 
Cor (acabat d'escriure a 
Vilafranca el 27 agosl 1879). 

Premi en el Certamen nacio
nal de Tarragona per les 
festes del sagrat Cor de 
Jesús, amb l'escrit Discurso 
sobre la influencia social 
que la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús esta des
tinada a ejercer en [os 
t¡empos modernos (26 juny). 

Predica el panegíric de Sant 
Tomàs al seminari de 
Barcelona. Mor la seva àvia. 
Conferència al palau episco
pal en el III centenari de la 
mort de santa 1èresa d'Àvila: 
Misi6n de santa Teresa de 
Jesús como fundadora de la 

Comext eclesial Comexl civil i cultural 

Publicació de L'Atlàntida de 
Verdaguer. 
Articles de J.N. Roca ¡ 
Farreras a La Renaixença so~ 
bre la Diputació General de 
Catalunya. 
Neix Joan Bardina, mestre. In~ 
vent del fonògraf. 

Josep M. Urquinaona, bis- Joan Manyé j Flaquer: El 
be de Barcelona (1878·83). catalanismo. 
Lleó XIII, papa. J. ColleU funda a Vic el set

manari La \4!u de Montserrat 
(1878-1891-1901 ). 

Benet Vallmitjana, arquebis
be de Tarragona; Francisco 
Aznar, bisbe de Tortosa; Sal~ 
vador Casañas, bisbe de 
d'Urgell. 

Festes del miHenari de 
Montserrat. 
El pare Antoni Vicent inicia 
els Cercles d'Obrers de 
Barcelona. 

Coronació de la Mare de 
Déu de Montserrat. Funda
ció de la Unión Católica. 

Josep Margades. bisbe de 
Vic. 
Encíclica Cum multa de 
Lleó xm als espanyols. 
Neix J. Cardijn. 
Primera pedra del temple 
de la Sagrada Família de 
Barcelona. 

Gaudí, arquitecte. 

V. Almirall funda el Diari Ca w 

lalà a Barcelona, primer en 
llengua catalana (1879~81). 
Primers Jocs Florals Lo Rat 
Penat a València. 
Verdaguer publica !dU'Us i 
cants místics amb pròleg de 
M. Milà i Fontanals. 
Fundació del PSOE a Madrid. 
Bombeta incandescent. 
Neix Albert Einstein. 

Primer Congrés catalanista a 
Barcelona, promogut per V. 
Almirall. 
Es crea una comissió en de
fensa del Dret civil català. 

Verdaguer presideix els Jocs 
Florals de Barcelona. 
Neix Eugeni d'Ors. 
Escola obligatòria i gratuïta 
a França. 
Estrena de Parsifal de R. 
Wagner. 

V. Almirall funda el Centre 
Català. 
N. Oller: La papallona. 
Neix I. Stravinsky. 



Any Dades biogràfiques 

1882 Orden de carmelitas des
calzas ( 15 octubre). 

1883 

1884 

Censor de El Correo Ca
talim. 

Publica Preces tomísticas. 
Sermó a Vic en el primer ani
versari de l'ordenació epis
copal de MOIgades. 

Articles sobre la francmaço
neria; a la mort de Manuel 
Milà i Fontanals. 

Context eclesial 

Jaume Català, bisbe de 
Barcelona. 
Pastora1 col'lectivadelsbis
bes catalans per la unió dels 
catòlics; oposició de la de-
recia integrista. 

Sardà i Salvany: El 
iiberalismo es pecado. 
Neixen C. Cardó, 
LI. Carreras i J.M. Manyà. 

e omext civil i cultural 

11 congrés catalanista. Oda a 
Barcelona de Verdaguer: 
l'Ajuntament fa un tiratge de 
cent mil exemplars per a les 
escoles. 
Gaudí, arquitecte del temple 
de Ja Sagrada Famí1ia (1883-
1926). 
Mor R. Wagner. 

Neix Josep Carner. Mor 
Manuel Milà i Fontanals. 
Conferència de Berlín i repar
timent d'Àfrica. 
L'Atlàntida, traduïda al francès, 

1885 Ueó XIII: lmmortale Dei. Memorial de Greuges. 

1886 

1887 

1888 

1889 

Josep Dcàs. abat de Mor Alfons XII. 

Publica El Rosaria y su mÍS
tica filosofia. 

Articles a La Veu de 
Montserrat sota el títol La 
19lésia i ei regionalisme. 

Montserrat. 

Festes de la restauració de 
Ripoll. 

Escriu El clero en la vida so- Lleó XlII: Libertas. 
cial moderna. Neixen A. BatUe i H. An

glès. 

Beneficiat de la parroquia de 
la Concepció de Barcelona. 

Tomàs Costa i Fornaguera, 
arquebisbe de Tarragona. 
Verdaguer: Montserrat i 
CoNeccw de càntics reli· 
giosos per al poble, musi
cats per C. Candi. 

Regència de Maria Cristina. 
Invent de l'automòbil. 

Creació del Centre Escolar 
Catalanista a Barcelona, 
Verdaguer: Canigó; 
V, Almirall: Lo catalanisme; 
E Pitarra: Les joies de la Ro
ser. 

Neix la Lliga de Catalunya 
com a escissió del Centre Ca
talà. 
Joan Manyé i Flaquer: El 
regionalismo. 
F. Toennies: Gemeinschaft 
unti Geselschaft. 

Exposició Internacional de 
Barcelona. 
Missatge de la Reina Regent. 
M. Menéndez y Pelayo pro
nuncia un discurs en català als 
Jocs Florals, en presència de 
la reina; J. Collell hi guanya 
la Flor natural (Sagramental). 

II Internacional, marxista, a 
París. 
Carducci: Ode barbare. 

67 



Any Dades biogràfUJues Context ec/esial Context civil i cultural 

1890 Triomf de la campanya en de· 
fensa del Dret civil català. 
Grups obrers anarquistes co-
mencen l'acció directa. 
Fesla del primer de Maig. 
Discurs nacionalista de Prat 
de la Riba com a president del 
Centre Escolar Catalanista. 
J. Maragall comença la tasca 
de publicista. 
N. Oller: La febre d'or. 
Primera exposició de Rusiñol. 
Casas i Claras6. 

1891 Comiat del monestir de Lleó XIII! Rerum nOVQrum. La Veu de Montserrat de Vic 
Vall donzella. Prenen volada els Cercles dóna origen a La Veu de 

Catòlics d'Obrers. Catalunya, setmanari de 
Barcelona (1891-99). 
Fundació de ¡'Orfeó Català. 
Neix la Unió Catalanista, 

1892 Publica La Tradici6 catala" J. Collell assisteix al'assem" Assemblea constitutiva on 
na, pels volts de la festa dels blea de la Unió Catalanista són aprovades les Bases de 
Jocs Florals (8 maig). a Manresa. Manresa. 

Neix M. Trens. Inici de la façana del naixe~ 
ment del temple de la Sagra-
da Família. 
Maragall: primers articles al 
Diario de Barcelona. 

1893 Primer consiliari del Cercle Assemblea dels Cercles Bomba al Liceu i atemptats a 
artístic de Sant Lluc. d'Obrers a València. Barcelona (1893-97). 
Intervenció en l'Acadèmia El bisbe Català prohibeix els Maragall: Paternal i La vaca 
catalanista del pare Fiter, je- exorcismes que practiquen cega. 
suïta. el pare Pinyol i Verdaguer. Neixen Carles Riba i Lluís 
Discurs presidencial La Bonel i Garl. 
poesia de la viem, en la festa 
de la Joventut Catòlica de 
Barcelona. 
Premi dels Jocs Florals: 
Consideracions sociològi-
ques sobre el regionalisme. 
Sam LJuEs Gonçaga, minia-
tura psicològica. 
Mor el seu pare (3Q..XH) 

1894 Confessor a les monges de Pere Rocamora, bisbe de Execució d'anarquistes a 
la Presentació del Bon Con- Tonosa. Mont juTe. 
sell. E. Prat de la Riba: Compendi 
Conferència al Cercle de de la doctrina catalaniSla 
sant Uue: De la fruïció ar- (cent mil exemplars). 
tistica. A Guimerà: Maria Rosa. 
Margades fa passos perquè Maragall: La sardana, en-

68 sigui bisbe de Solsona. glanlina als Jocs Florals. 



Any 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

Dades biogràfiques 

Publica El mes de sant 
Josep; els guanys van per al 
temple de la Sagrada Famí* 
Ha. 
Carta a mossèn Cinto, on 
l'exhorta a obeir al bisbe (3 
agost). 
Sermó a Ripoll: La devoció 
a Maria. 

Publica Compendi de la 
vida del beat Josep Oriol. 
Assisteix a ben morir al bis
be Estalella. 
Conferència al Cercle de 
Sant Lluc: De l'infinit alU· 
mil de l'art. 

Discurs d'ingrés a l'Acadè· 
mia de Belles Arts: La 
betleza en la vida social. 

Conferència al Cercle de 
Sant Uue: Del verb artístic. 
Soci corresponent de Socic* 

tat Arqueològica LuHiana. 
Admès a l'Associació Saba· 
tina de Ja Mare de Déu de la 
Mercè. 

Discurs d 'ingrés a l'Acadè
mia de Boncs Lletres: En 
Rocabertl i en Bossuet. 

Redacció de la V:sita espiri
tual a la Mare de Déu de 
Montserrat. 
Fundació de la Lliga Espiri 
lua) de la Mare de Déu Mont· 
serrat (aprovació 14 febrer). 

Context eclesial 

Retirades les llicències a 
Verdaguer. 

Universitat pontifícia a 
Tarragona (1897~1934). 
Neix G. Rovirosa. 

El bisbe Margades retorna 
les I1icèncíes a Verdaguer. 

Josep Morgades, bisbe de 
Barcelona. 

Context civil i cultural 

Neix J.M. de Sagarra. 
Afer Dreyfus. 
Benjamin Kidd: Social 
evo[ution. 

Discurs presidencial d'A. 
Guimerà, en català, a l' Ate~ 
neu Barcelonès. 
J. Permanyer, president de 
l'Acadèmia de Jurisprudència 
i Legislació de Barcelona. 
Publicació de la Revista Ju
rídica de Catalunya. 
Verdaguer: En defensa prò
pia. 
Maragall: Poesies. 
Comença la Guerra de Cuba. 
Invent del cinema. 

Empresonament massiu 
d'anarquistes a Montjuïc. 
Verdaguer: Flors del calvari. 
Maragall: El mal caçador, 
Viola als Jocs Florals. 
Guerra de Filipines. 

Cicle de conferències sobre el 
nacionalisme a l'Ateneu Bar· 
celonès. 
A Guimerà: Te"a Baixa. 
Assassinat de Canovas del 
Castillo. 

Es publica a París La ques
!ion catalane, obra anònima 
(Prat de la Riba). 
Maragall: Oda a Espanya. 
Apareix la revista Coopera
tiva Catalana. 
Guerra entre Espanya i 
EEUU: pèrdua de Cuba, 
Puerto Rico i Filipines. 
Crisi generalitzada. 

"Thncament de caixes." 
Creació de! Centre Nacional 
Català i de l'Associació Pro
tectora de l'Ensenyança Ca
talana (1899-1939). 
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Any 

1899 

1900 

1901 

1902 

70 

Dades biogràfiques 

Conferències quaresmals a 
la Joventut Catòlica. 
Bisbe electe de Vic (18 
abril). 
Discurs presidencial dels 
Jocs florals: La força de la 
poesia. 
Ordenació episcopal a 
Montserrat (8 octubre). 
Entrada a Vic (15 octubre). 
Carta pastoral: De la ciutat 
de Déu i de l'evangeli de la 
pau (24 octubre). 
Primer pontifical a la cate· 
dral (8 desembre). 

Comença la primera visita 
pastoral (a la ciutat de Vic, a 
la catedral, 25 gener ... 
Ripoll, Sani Joan de lesAba
desses ... , a la tardor el Pla del 
Bages. 
Publica les canes pastorals 
El simbol de la llum, La dar
rera quaresma del segle, 
L'Espòs de sang, El Santí..~'· 
sim Misteri, L'eTerna afirma
ció. 
Proposta al jove pintor Josep 
M. Sert perquè decori la ca
tedraJ. 

Funeral al bisbe Margades 
a Vic i a Ripoll. 
Cartes pastorals: La potèn
cia de la creu, La música, 
educadora del sentiment. 
Publicació de La formadó 
del caràcter (conferències a 
la Joventut Catòlica, 1899) 
i Alegato en defensa de Ja 
libenad religiosa. 
Sta. Missió a la ciutat de Vic. 
Visita pastoral a l'arxipres~ 
tat de Moià, el Lluçanès., el 
Cabrerès i la Segarra, 

Cartes pastorals: La sa
viduria dels humils, 
L'equilibri en la jerarquia 
industrial, La dutat pon
tificat. 
Funeral per mossèn Cinto a 
Folgueroles, 

Context eclesial 

Pastoral de Morgades sobre 
el catecisme i la predicació 
en llengua catalana. 
Aparició del Butlletí de la 
Lliga Espiritual de la Mare 
de Déu de Montserrat. 

Salvador Casañas, bisbe de 
Barcelona. 

El bisbe Carsalades de 
Perpinyà acull a Sant Martí 
del Canigó els Jocs Florals. 
Verdaguer: Flors de Maria; 
mor el 10 de juny a Vil la 
Joana; enterrament multitu
dinari el 13. 

Context civil i cultural 

La ~u de Catalunya es con
verteix en diari (1899-1937): 
Prat de la Riba, director. 
Neixen les revistes Pèl i Plo
ma, Quatre Gats iLa Creu del 
Montseny (1899-1900). 
M. Duran ¡ Bas, ministre de 
Gràcia i Justícia; 
Bartomeu Robert, alcalde de 
Barcelona. 

SetmanariLoPensamentCa
talà (1900-02), Verdaguer, di
rector. 
J. Manyé í Flaquer: El 
regionalismo, 
A. Guimerà: La filla del mar. 
Maragall: VtSwns i cants, El 
temple que neix. 
CaseUas: Els SOLS feréstecs. 

Creació de la Lliga Regiona~ 
¡¡sta de Catalunya. 
Ascensió d'AJejandro 
Lerroux. 
Primera r.¡anifestació de 
l'Onze de Setembre davant el 
monument de R. de Ca~ 
sanova. 
J. Carner: El llibre dels poe
les, 
Mor Manyé i Flaquer, 
Invent de la ràdio. 

Empresonament de Prat de la 
Riba. 
Vaga general a Barcelona. 
Alfons XIII, rei, el qual con~ 
cedeix a Verdaguer la Creu 
d'A1fons XII, 



Any 

1902 

1903 

1904 

1905 

Dades biogràfiques 

Trobada amb mossèn Costa 
i Llobera. 
Carta pública al ministre de 
Gràcia i Justícia. Exposici6n 
dirigida al excelentisimo Sr: 
ministro de instrucci6n pú
blica sobre la enseñanza del 
catecisme en las escuelas en 
lengua regional, al VI 
Congreso Católico Nacio
nal, a Compostela. 
Visita pastoral als arxipres~ 
tats de Torelló i Igualada. 
Visita ad [imina (audiència 
amb Lleó XlII, 20 octubre). 

Context eclesial 

Cartes pastorals: La pagesia Pius X, Papa. 
catalana, De la nostra filia-
ció, Actualidad perenne del 
pontificado, La Immaculada 
Concepció. 
Comença la segona visita 
pastoral (15 juny, parrò
quies del Pirineu). 
Funeral pel papa Lleó XIII. 

Cartes paslorals:L 'única efi- Neix Damià Estela. 
càcia, La gràcia d'una 
dona. 
Senador a Madrid. 
Rep el rei a Barcelona. 
Visita pastora! a Folgueroles 
(escriu a la partida de bap
tisme de mossèn Cinto 
«Princep dels poetes cala
Ions»). i a les parròquies de 
les Gui1leries. 

Cartes pastorals: L'elevació 
del poble (o sia la democrà
cia cristiana), El misteri 
d'iniquitat, Beatificació del 
màrtir Pere Almató, fill de 
la diòcesi. 
Visita ad ¡imina (audiència 
amb Pius X, 25 maig). 
Conferència al cercle de 
Sant Lluc: La llei de l'an. 
Reedició de La tradició ca
talana. Una comissió d'ar
tistes aprova el projecte de 
Sert. 

Context civil i cultural 

Constitució de la Junta de 
Museus de Barcelona. 
Publicació CU-CUl (1902-12). 
S. Rusiñol: Els Jocs Florals 
de Canptosa. 
Víctor Català: Drames rurals. 

J. Maragall, president de 
l'Ateneu Barcelonès: Elogi 
de la paraula; abandona el 
Diario. 
Fundació dels Estudis Uni
versitaris Catalans i del Fo
ment d' Arts Decoratives. 
M Vayreda: La punyalada. 
Gaudí: casa Milà (1903-11) i 
Batlló (1903-08)_ 

Aparició de El Poble Català, 
revista nacionalista d'esquer
res (1904-18). 
Govern Maura. 
Visita d'Alfons XIII a 
Barcelona. 
Cambó parla al rei. 
J. Maragall: De les reials jor
nades. 
Escissió de la Lliga Regio
nalista i formació de l'Es
querra. 

Banquet de la Vzdòria i as
salt al CU-CUl i a La Veu de 
Catalunya per elements mi· 
Htars. 
Llei de jurisdiccions. 
V. Català: Solitud. 
LI. Duran i Ventosa: Regio
nalisme i federalisme. 
J. Carner: Primer llibre de 

sonets. 
1. Alcover: La serra (premi 
als Jocs Florals). 
Separació Esg!ésia~Estat a 
França. 71 



Any 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

72 

Dades biogràfiques 

Visita a les parròquies del 
Congost, de l'arxiprestat de 
San! Hilari i de Moià 

Cartes pastorals La confes
sió de la fe, El misteri de la 
sang, Conducta dels obrers 
catòlics en les circumstàn
cies actuals [de Manlleu], 
Visita a l'arxiprestal de 
Manresa. 

Cartes pastorals: La caigu
da de la França cristianfs· 
sima i La llei de la creença. 
Visita a les parròquies del 
Bages i de la Segarra. 

Cartes pastorals: La vida, 
Dei camí de salvaci6 i La 
victòria del Bruch. 
Discurs inaugural a la Set

mana Social de Sevilla: Lo 
eterna y lo variable del 
cuerpo social. 
Pelegrinatge a Lourdes. 
Allotja el rei a palau. 
Defuig la proposta de bisbe 
de Barcelona. 

Cartes pastorals: Orienta
cions sense Orient, L'amor 
típic, La glòria del martiri i 
La ejemplaridadde san José 
Oriol. 
Comença la tercera visita 
pastoral. 
Defuig la proposta d'arque
bisbe de Burgos. 
Assisteix a la canonització 
de Josep Oriol; audiència 
amb Pius X (maig). 
Confirma els fills de 
Maragall a Vic. 

Context eclesial 

El pare Gabriel PaJau funda 
l'Acció Social Popular. 

Ordenació sacerdotal de C. 
Cardó a Roma. 

Joan Laguarda, bisbe de 
Barcelona. 
Setmana Tràgica: crema de 
convents i esglésies. 
Ordenació de LI. Carreras i 
J.B. Manyà. 

Context civil i cultural 

Guerra russojaponesa. 
Teoria de la relativitat. 

Moviment de Solidaritat Ca
talana. 
Creació del Centre Naciona
lista Republicà. 
El Poble Català es converteix 
en diari (1906-18). 
Prat de la Riba: La naciona~ 
!itat catalana. 
M. Cosia i Llobera: Hora
cianes. 
J. Carner: Els !mils saboro· 
sos. 
R. Casellas: Les multituds. 
E. d'Ors comença el Glossa
ri (1909-20) a La Veu de 
Catalunya. 

Triomf electoral de Solidari· 
tat Catalana. 
Prat de la Riba, president de 
la Diputació de Barcelona. 
Creació de l'Institul d'Estu
dis Catalans. 

Inici de la biblioteca de l 'IEC, 
futura Biblioteca de 
Catalunya. 
Inauguració del Palau de la 
Música Catalana. de LI. 
Domènech i Muntaner. 
J. Bofill i Matas (Guerau de 
Liost): La muntanya d'ame
tistes. 

Guerra del Marroc. 
Vaga general. 
Setmana Tràgica. 
Afusellament de Ferrer i 
Guàrdia. 
Caiguda del govern Maura. 
Maragall: L'església crema~ 
da, La ciutat del perdó i Oda 
nova a Barrelona. 
E. Martínez Ferrando: 
Solidaridad y regionalismo. 
J. Alcover: Cap al tard. 



Any Dades biogràjü:¡ues Context eclesial Context civil i cultural 

1910 Cartes pastorals: L'atletisme I. Casanovas: Apologètica Creació de la Unió Nacional 

cristià. de Balmes. Federalista Republicana. 
Discurs inaugural del Con- Ley del Candadn sobre els OT-

grés Internacional d' Apolo- des religiosos. 
gètica, a Vic: Nuestra unidad 1.M. López Picó: Torment-
y nues/ra universalidad. Froment. 
Discurs inaugural a la Set- E. d'Ors: La ben plantada. 
mana Social de Barcelona: Exposició de Gaudí a París. 
Ei espíritu en ei problema Neix Màrius Torres. 
del trabajo. 

1911 Cartes pastorals: Dios y el Congrés Eucarístic Intema- Creació de la CNT. 
césar (també en català) i donal a Madrid. Moren 1. Maragall í I. NoneU. 
Culte a la carn. 
Carta de Pius X felicítant-lo. 
Assisteix al Congrés Euca-
rístic Internacional, a 
Madrid. 
Visita pastoral al Lluçanès. 
Participa al cínquantè ani-
versari de la fundació del 
coJ'legi de Sant Josep de Vic, 
per a seminaristes econòmi· 
cament desproveïts. 
Sent vivament la mort 
de Maragall; carta a la ví-
dua. 

1912 Carles pastorals: El Sant Antoni M. Marcet, abat co- Assassinat de Canalejas. 
Sacrifici ¡ Idees que maten, adjutor de Montserrat. Primer celler cooperatiu a 
idees que viviquen. l'Espluga de Francolí. 
Convida uns dies Gaudí a di- "Exploradores barceloneses." 
nar a palau. Guerres balcàniques. 

1913 Cartes pastorals: L I educació I Congrés d' Art Cristià. Normes ortogràfiques de 
maternal, La Reina de/s àn- Anto1ín López Pelaez, ar- l'iEe. 
gels i Las mujeres en /0 quebisbe de Tarragona. "Niñas expJoradoras bar-
reparaci6n humana. Eudald Serra crea la bíblio- celonesas." 
Edició preparada pel pare teca Foment de Pietat Cata- Estructura de l'àtom. 
Casanovas SJ. dels seus es- Jana, 

crits: Obras escogidas. 
Discurs a la festa de la fe de 
Ripoll: La fe i la poesia. 
Discurs inaugural al Con-
gré, d'Art Cristià a 
Barcelona: Ofici espiritual 
de l'art. 
Oració fúnebre sobre el car-
denal Vives i Tutó. 
Defuig Ja proposta d'arque-
bisbe de València. 73 



Any Dades biogràfiques Context eclesial Context civil i cultural 

1914 Cartes pastorals: El camt de Benet XV, papa. Mancomunitat de Catalunya 
la grandesa, En ['aniversa- Enric Reig, bisbe de Bar~ (Prat de la Riba, president). 
ri secular del restabliment celona. Creació de l'Escola del Bosc. 
de la Companyia de Jesús, LI. Carrcras prepara el I J.M. de Sagarra: Primer llibre 
Les verges contemplatives. Congrés Litúrgic de Mont- de poemes, 
Pelegrinatge a Lourdes. serrat. Guerra europea i mundial 
Visita pastoral a Moià i Fundació de la revista Vuia (1914-18). 
Manresa. Cristiana. La Biblioteca de Catalunya, 
Carta Después de la tercera oberta al públic. 
visita pastoral. (21 nov.) Canal de Panamà. 

1915 Cartes pastorals: L'enigma I Congrés Litúrgic de 
de la guerra i El in ter- Montserrat, amb panici-
nacionalismo papal. pació de tots els bisbes; 
Carta de felicitació del papa fruit principal: l'Eucologi 
Benet XV. (Carreras, F. Clascar, J. 
Pelegrinatge català a Sara- Tarré, J.M. Llovera). 
gossa. 
Participació al I Congrés Li-
túrgic de Montserrat: Digni-
tat i popularitat de la litúr-
gia catòlica (homilia 7 jut.) 

1916 La darrera cana pastoral: La Es crea jurídicament el Fo- Primera conjuntura revolu-
ciència del patir, que signa ment de Pietat Catalana. donària a l'Estat Espanyol 
el 27 de gener, i de nou en el Setmana Litúrgica de (1916-20). 
llit d'agonia, el 7 de febn:r, Besalú. Clementina Arderiu: Cançons 
havent rebut els sants sagra- i elegies. 
ments, 
Santa mort, a les 19.45 h. 

1917 Francesc Muñoz, bisbe de Assemblea de parlamentaris. 
Vic (1917-27). Vaga general. 
Se1mana Litúrgica de Mor Prat de la Riba. 
Banyoles. J, Puig ¡ Cadafalch, president 
Es funda Acció Popular. de la Mancomunitat. 

La Lliga entra al govern de 
!'Estat. S. Rusiñol:L 'auca del 
senyor Esteve. 
Revolució russa. 
MorA. Rodin. 
J. Salvat-Papasseit Un ene-
mic del poble (ler. número). 

1918 Inauguració del mausoleu al Aprovació del projecte d'au-
bisbe Torras a la Caledral !onomia de Catalunya, amb el 
(8 octubre). vot favorable de 1.046 muni~ 

cipis. Govern Maura-Cambó. 
Acabament de la guerra euro-
pea. 
Creació de l'Escola Mon~ 
¡essori a Barcelona. 

74 1. Alcover: Poemes bfbUcs. 



Any Dades biogràfiques Context ec1eskl1 Context civil i cultural 

1919 F. Vidal i Barraquer, arque- Vaga de la Canadiense a 
bisbe de Tarragona. Barcelona. Campanya pro~ 
Fundació de la Confedera~ Estatut d'Autonomia, 
ció de Sindicals Catòlics, c.l\¡òa; L'estança i L'Odissea 
C. Cardó: Doctrina estètica (primera versió). J. Salvat-
del Dr. Torros i Bages. Papasseit:Poemesenoneshert~ 

zwnes. J. Ruyra: La parada. 
Tractat de Versalles.Societat 
de les Nacions. 
III Internacional Komintern. 

1920 Ramon Guillamet, bisbe de Aparició del pistolerisme a Bar-
Barcelona. celona i assassinat de F. Layret. 

Crisi del Banc de Barcelona. 
J. Folguera: Poesies. 
1. Ruyra: Pinya de rosa. 
Independència d'Irlanda. 
I Jamboree mundial a 
OJympia; Baden Powel, cap 
escolta mundial. 
Radiofonia. 

1921 Aplicació de la llei de fugues. 
Assassinats incontrolats de 
patrons i obrers: 85 persones. 
Assassinat de Dato. 
Fundació del PCE, 
C. Soldevila: Civilitzats, lan-
ma/eix. Èxits teatrals de J.M. 
de Sagarra. 

1922 Pius XI, papa; encíclica Ubi Escola del Mar. 
arcana, sobre l'Acció Catò- Conferència Nacional Catala-
!ica. na i fundació d'Acció Catala-
Constitució de la Fundació na amb el seu b-rgan La Pu-
Bíblica Catalana. b/icital. 
Confederació Internacional E Macià funda Estat Català. 
de Sindicats Cristians. Mussolini ocupa e) poder a 

Itàlia. 

1923 I. Casanovas crea la Biblia- Neix la F. Bernat Metge. 
teca Balmes. Grup escolar Pere Vila. 

Primer Congrés de la Unió de 
Rabassaires. 
Assassinatde Salvador Seguí. 
Fundació de la Unió Socia-
lista de Catalunya. 
Directori militar de Primo de 
Riv.ra (1923-29). 
Dissolució de la CNT. 
J.M. de Sagarra: Cançons de 
rem ide velo. Ventura Gassol: 
Les tombes flamejants. 
Moren LI. Domènech i Mun-
taner i À. Guimerà. 75 





La formació de la consciència 
diocesana 
JOAN MARTí AlANIS, bisbe de la Seu d'Urgell 

Darrerament ha estat notícia el que 
fa referència a la revisió de límits dio
cesans. Ha estat el decret pontifici que 
ha canviat els del bisbat de Lleida, 
previst en dues etapes, i també les es
peculacions sobre una nova revisió de 
límits a la resta de Catalunya i d'Espa
nya. Encara recordem quan es van re
visar el 1957 i que afectaren totes les 
diòcesis catalanes, encara que en peti
tes parts dels seus territoris, excepte la 
de Tortosa, que perdé Castelló. Sense 
entrar en discussions concretes ni po
lèmiques, això em dóna peu per parlar 
de l'important que és, en tot cas, man
tenir en nivell alt la consciència dioce
sana de les nostres comunitats, que 
tant pot influir en la integritat territo
rial d'un bisbat. 

Què vull dir quan parlo de la cons
ciència diocesana? Què significa 
aquesta consciència? Dificil de defi
nir. Però ho entendreu si us dic que em 
refereixo a un sentiment de pertinen-

Resum de la lliçó inaugural del curs 
en el Centre d'Estudis Pastorals, 

el dia 28 d'octubre de 1996 

ça, semblant al que tenim quan parlem 
d'un sentiment patriòtic, nacional o bé 
regional. Aquest sentiment, el de for
mar part d'una comunitat determina
da, no apareix espontàniament. És el 
resultat d'una colla de factors. Pot 
créixer i pot disminuir o canviar, com 
passa amb totes les coses vives. l, en 
definitiva, no es podria mantenir llarg 
temps sota la jurisdicció d'una diòce
si un grup de cristians que haguessin 
perdut aquest sentiment i l' haguessin 
substituït per un altre. 

La geografia sempre ha estat un 
factor molt important. Els rius i les 
muntanyes especialment,ja que també 
han influït en la configuració de les 
demarcacions polítiques. Però no és 
definitiu. Sabem que hi ha llocs, a 
Jerusalem per exemple, on existeixen 
diverses diòcesis superposades, cor
responents a diferents ritus orÍentals. 
A París també hi deuen ser i, endemés, 
del mateix ritus llatí hi ha la jurisdic- 77 
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ció castrense, la missió de França, la 
Prelatura del l'Opus Dei i el fenomen 
de la gent que dorm en una de les vuit 
diòcesis que té la capital i treballa en 
una altra. Si els pregunteu de quina 
diòcesi són, molts no us sabran con
testar. Aquí tenim un fenomen sem
blant amb els turistes de doble resi
dència. I també coneixem llocs, com 
en el Pla d'Urgell, on les raons políti
ques i de conquesta han prevalgut so
bre la raó geogràfica. 

Els mitjans de comunicació social 
poden contribuir a reforçar aquests 
sentiments o bé a dispersar-los. Inevi
tablement les manifestacions més am
ples, que també són necessàries per a 
la vida de l'Església, com la missa a la 
TV, els fans d'una espiritualitat deter
minada, les grans celebracions ecle
sials que gaudeixen de bona cobertura 
informativa i que són un servei neces
sari per a la unitat de l'Església, creen 
una consciència difusa de pertinença a 
una Església que tindria uns altres lí
mits, coincidents amb la institució fa
vorita o, en tot cas, amb l'Església 
universal. Per posar altres exemples 
de com les diferents institucions d'Es
glésia necessiten ocupar un espai en la 
consciència eclesial dels cristians i 
que això es fa també amb tensions, 
recordem que ja des de l'edat migana 
els religiosos i les seves esglésies han 
entrat en conflicte sovint amb el cler
gat diocesà. 

Hem d'admetre que no es pot de
fensar l'autarquia radical, tant per raons 
doctrinals de comunió com per la 
necessitat real per a la maj oria de bis
bats de cercar coHaboracions. La ma
joria necessitem servir-nos d'institu-

cions que estan a la gran ciutat o bé 
hem d'organitzar congressos o concilis, 
mantenir conferències episcopals, se
cretariats i moviments conjuntament. 
La pertinença a l'Església universal és 
un valor que no es pot considerar rival 
sinó un complement necessari del sen
timent de pertinença diocesana. La 
col·laboració entre diferents bisbats, 
igualment. 

Però la dinàmica de la vida moder
na esborra fronteres, dóna un gran 
poder configurador als mitjans de co
municació i a la política, i tot això va a 
favor de determinats centres urbans i 
en contra d'altres, en favor de deter
minades instàncies d'Església més 
amples i en contra de les més petites. 
La mateixa crisi religiosa històrica 
que vivim contribueix a disminuir la 
influència dels factors configuradors 
d'imatge eclesial en favor dels que la 
configuren socialment i política. Així 
resulten afavorides les diòcesis que 
concorren per la seva capitalitat i de
marcació amb aquests pols d'influèn
cia, i erosionades per una certa mar
ginació social les altres. La crisi i el 
despoblament del món rural també hi 
ajuden. 

Sí, són molts els factors que natu
ralment afavoreixen els nivells univer
sals o més amples de l'Església. No 
vol dir que uns i altres no tinguin les 
seves dificultats i també els seus avan
tatges, si els saben administrar. Un 
bisbat gran pot estar amenaçat de sub
divisió i un de petit pot tenir al seu fa
vor el pes de la història i la dinàmica 
d'un presbiteri i un bisbe més ben re
lligats i en millor contacte amb els 
seus fidels. De fet resulta impossible, 



acudint a la història, definir els límits 
ideals d'una Església particular. En 
gran part són els que ella mateixa s 'ha 
sabut guanyar i mantenir, i amb els 
que s'ha sabut identificar, una volta 
posat el fet creatiu original. 

La major part de les nostres diòce
sis foren creades al final de l'imperi 
romà i van heretar d'aquell temps la 
seva organització i la seva nomencla
tura, com la mateixa paraula diòcesi, 
paraula grega que, com parròquia, 
significa la bona administració d'una 
casa o comunitat. Amb el temps, tant 
l'existència dels bisbats com la seva 
configuració geogràfica han sofert 
canvis. El bisbat d'Urgell, per exem
ple, amb la conquesta dels territoris 
del sud als àrabs, va créixer molt; amb 
la formació del bisbat de Solsona va 
disminuir, amb l'adequació dels límits 
al de les fronteres franceses es va 
equilibrar. Però la majoria ha man
tingut sempre un nucli històric fona
mental. 

I justament la història, més o menys 
gloriosa, especialment en el que es 
refereix al passat de la ciutat episco
pal, ha estat un dels elements que ha 
contribuït a la formació d'aquesta 
consciència. Les catedrals, els per
sonatges i els fets importants, tant 
els positius com els negatius. Feliu 
d'Urgell amb les controvèrsies dog
màtiques que va provocar i que el van 
fer famós a tot el món, sant Ermen
gol amb la conquesta de territoris 
amb què va engrandir el bisbat junt 
amb els comtes d'Urgell, el canonge 
Pau Claris, sant Josep de Calassanç, 
han fet un gran servei a la nostra 
identitat. 

La persona del bisbe contribueix 
molt a crear aquest sentiment de per
tinença. En ell resideix la font de 
molts poders en l'Església. Amb la 
visita pastoral i les confirmacions. 
Amb el tracte amb el clergat i la distri
bució de serveis. Alguns bisbes espe
cialment han donat un color determi
nat a la seva diòcesi. Mencionem aquí 
el bisbe Caixal, per exemple, entre 
nosaltres, o bé Torras i Bages a Vic i 
Vidal i Barraquer a Tarragona. No cal 
que sigui un personatge famós com 
aquests. Els bisbes que han viscut i 
treballat seriosament a la seva diòce
si, que han trepitjat sovint el seu terri
tori, que han aconseguit una identifi
cació amb aquest de la seva gent, han 
fet un gran servei d'identificació dels 
fidels amb el propi bisbat. La persona 
i la institució no se separen tan fàcil
ment. Antoni M. Claret, endemés per 
la seva santedat. va marcar l'illa de 
Cuba perquè la va recórrer constant
ment, com a bon missioner que era, 
encara que una illa té molt de guanyat 
(no tot) en la configuració de la pròpia 
identitat. 

El presbiteri, o cos sacerdotal del 
clergat diocesà, és la institució en la 
qual més fortament s'afirma aquesta 
consciència diocesana. La incardina
ció, encara que admeti en alguns casos 
la transferència a altres bisbats, supo
sa normalment el relligament del 
prevere a una diòcesi, on consuma
rà el que en podríem dir la carrera de 
la seva vida. La diòcesi és el vaixell 
en el qual navegarà sempre des del 
port del seminari en què s'ha embar
cat. Així el cos del clergat es con
verteix en el dipositari principal de 
la tradició diocesana i és associat 79 



obligatòriament al bisbe en el govern 
del bisbat. 

Actualment, en contra d'aquesta 
identificació del presbiteri amb el pro
pi bisbat, hi actuen nous factors. La 
formació seminarística feta en centres 
situats fora de la diòcesi, la composi
ció del presbiteri amb preveres proce
dents de distintes famílies espirituals o 
d'extraccions territorials distintes a 
les del propi bisbat, les divisions ideo
lògiques fruit de la fragmentació de 
l'Església per causa del que en diem el 
pluralisme intern. Cal respondre a 
aquests desafiaments amb els nous 
mitjans que permeten fer del presbite
ri diocesà, inclosos els religiosos que 
tenen càrrec pastoral, un coHectiu que 
senti com a pròpia la sort de la diòce
si a la qual pertanyen i en la qual tre
ballen. La crisi dels nostres seminaris, 
no obstant, genera una veritable preo
cupació pel que fa a assegurar en el 
futur aquesta consciència en el nostre 
clergat. 

Els sínodes, els congressos, les as
semblees, els pelegrinatges, les insti
tucions diocesanes, com les cases 
d'espiritualitat i les delegacions dio
cesanes (del seminari, ja n'hem par
lat), contribueixen en gran manera a 
formar i mantenir viva aquesta cons
ciència. Generen moviments de sístole i 
diàstole constants, que relliguen els 
elements més actius, vitalitzen les co
munitats parroquials i alimenten cons
tantment el sentiment de pertinença. 

És curiós de recordar la importàn
cia que van tenir els decrets i les car
tes circulars que, passant de mà en mà, 

80 recorrien el territori de la diòcesi 

abans que hi hagués el Butlletí Ofici
al, que va aparèixer el segle passat. En 
les darreres dècades hi hem afegit no
ves publicacions periòdiques, com el 
Full Dominical i les revistes diocesa
nes. I sabem que tenen un paper in
substituïble, malgrat la seva tirada li
mitada i els dèficits que causen. Ara 
l'arquebisbat de Barcelona amb Ràdio 
Estel, el bisbat d'Urgell amb Ràdio 
Principat, i esperem que aviat altres 
bisbats amb les seves emissores pu
guin tenir un nou mitjà d'identifica
ció. Hi ha institucions emblemàtiques 
i símbols que tenen gran importància 
pel sol fet d'existir. Els mitjans de co
municació social, endemés, són un 
gola a gola que creen opinió i generen 
una consciència comuna als que els 
reben. 

Aquests sentiments de pertinença, 
com passa amb els sentiments patriò
tics, podrien ésser exacerbats i generar 
rivalitats i polèmiques. Però, en la de
guda proporció, són com l'ànima 
d'una institució, sense la qual és im
possible mantenir la vida. 

L'Església conviu amb la societat i 
se sent afectada pels moviments cultu
rals, canvis de població i, especial
ment, per les situacions polítiques. La 
política té una gran influència en tot. 
Posem l'exemple del que va passar a 
França després de la Revolució. Bona
parte va imposar un nou mapa reli
giós al país veí, i una seixantena de diò
cesis van desaparèixer. L'Església per 
ella mateixa mai no ho hauria fet. Les 
fronteres del nostre bisbat a la 
Cerdanya i a la Vall d'Aran, final
ment, es van haver d'adequar a les 
fronteres polítiques, malgrat les lIar-



gues resistències del segle passat. En 
la decisió de crear el bisbat de Solsona 
i en els intents de suprimir-lo, també 
el segle passat, intervingué molt la 
política. No ha estat una iniciativa 
dels polítics directa, però ha estat una 
conseqüència de l'Estat de les autono
mies la pèrdua per a Lleida dels terri
toris de l'Aragó. 

Els canvis socials i polítics, enca
ra que sigui lentament, influeixen 
també per mantenir, augmentar o bé 
dispersar els sentiments de pertinença. 
De vegades de manera decisiva. Men
tre que l'Església en això és conserva
dora, especialment els bisbes i els pre
veres, que són, com hem dit, els més 
identificats amb la pròpia diòcesi. 

La fonnació de la consciència dio
cesana és una qüestió fonamental per 
a l'existència d'una diòcesi i la seva 

configuració. El més important i ardu 
és donar-li constantment la seva ali
mentació normal. La consciència 
d'una comunitat no es crea ni desapa
reix de manera sobtada. Com passa 
amb les coses importants, no és tant el 
fruit d'una recerca directa com el re
sultat d'una vida sana i nonna!. Però 
no vol dir que, en moments de crisi, no 
sigui possible revifar-la amb especial 
atenció. 

Els que llegireu aquestes ratlles 
de segur que teniu formada aquesta 
consciència diocesana de què ara 
parlo. Per cercles concèntrics la 
seva intensitat es va diluint així que 
arribem als cristians més distrets i 
poc interessats en la vida de l'Esglé
sia i de la fe. Això, tanmateix, passa 
amb totes les institucions. Els més 
íntims són sempre els qui guarden 
les seves essències. 
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Oriol Martorell 

lluís SAUMEll GIl!, músic, prevere de Barcelona 

El proppassat 24 d'agost ens deixà 
l'Oriol Martorell. El seu delicat estat 
de salut no ens pennetia ser optimistes 
pensant en la seva recuperació. És per 
això que la seva mort no ens ha sor
près, però ens ha colpit. 

Els qui hem tingut la sort de conèi
xer-lo i tractar-lo d'ençà d'una colla 
d'anys, no podem menys que donar
ne gràcies a Déu perquè la seva perso
nalitat ens ha impactat. 

La rica i variada personalitat de 
l'Oriol es posà de manifest en la mis
sa no exequial, sinó de Glòria, tal com 
ell ens demanà que celebréssim als 
Caputxins de Sarrià, dos dies més tard 
de la seva mort. En aquella celebració 
ens aplegàrem des de les primeres au
toritats del país, passant per tot el món 
de la música, fins a aquelles persones 
que en alguna trobada havien cantat 
sota la seva direcció o simplement 
aquelles persones que volien ser pre
sents en el seu comiat. 

Aquesta variada personalitat de 
l'Oriol ens planteja de quina manera 
n'hem de parlar com a músic. Com un 
home enamorat dels seus i del seu 

país? Com a creient? M'agradaria par
lar-ne tal com ell mateix, en el recor
datori del seu comiat, va voler que us 
digués; «M'he esforçat a ser un hon 
cristià i un bon català». Els qui l 'hem 
tractat hem constatat com d'aquesta 
afirmació n 'ha fet vida fins al final 
dels seus dies. No oblidem els seus 
orígens: fill d'Artur Martorell i Maria 
Codina, ambdós educadors, l'Oriol va 
estar sempre immers en un clima de 
respecte i amor a tot allò que és bo i és 
en aquest clima que ell aprèn a estimar 
Déu i els homes. Aquest compromís 
no sempre li ha estat fàcil; hi ha cir
cumstàncies en la vida en què esdevé 
tremendament dificil, fins al punt que 
per ell l'amor als seus ha esdevingut 
de vegades com una obsessió. Per al
tra part, no oblidem que l'Oriol és fill 
d'una generació que ha viscut grans 
canvis i que aquests sovint s'han vis
cut d'una manera traumàtica. Han en
trat en crisi uns valors que semblaven 
immutables; un d'aquests és sens dub
te el valor del transcendent. Davant de 
moltes ve¡'¡eïtats d'aquells que sem
bla que et perdonin la vida perquè 
encara ets de missa, l'Oriol mai no 
amagà les seves fondes conviccions 
cristianes assumides de fonna madura 83 



i crítica quan convenia; no defugí mai 
de fer un servei, des de la interven
ció en el Segon Congrés Litúrgic de 
Montserrat fins a la direcció dels cants 
en la missa que el papa Joan Pau li va 
celebrar al Camp Nou l'any 1982, o 
bé trucant per telèfon un dissabte al 
matí als Caputxins de Sarrià per saber 
els cants de l'endemà, perquè ell tam
bé era l'animador de la missa en la 
qual participava. 

Arran d'una entrevista que li varen 
fer a la Revista Musical Catalana, en
tre moltes altres coses li preguntaven: 
«Et fa por la mort?" «-No. Perquè 
és una cosa que ha d'arribar. l quan 
les coses són, doncs són ... En tot cas 
em fa por que al moment de la mort, 
en fer examen de consciència, no 
quedi content de tot el que he fet.>! 
«-Aquesta dimensió religiosa, com 
és viscuda per tu?» «-Molt vital
ment ... i amb la sensació que no la 
porto fins als extrems a què hauria 
de portar-la». 

En parlar de l'Oriol, i sé que ell 
n'estarà content, no puc deixar de 
parlar de Mn. Antoni Batlle, mestre 
i guia de tantes persones d'aquells 
anys que ell va marcar d'una mane
ra decisiva; bona prova n'és com 
l'Oriol, tant en converses com en 
coHoquis o escrits, sovint l'esmen
ta perquè per ell va ser un referent, 
amb ell va aprendre, a través de l'es
coltisme, a estimar la natura i la 
música, que és una gran manera de 
servir els altres. Fins i totjun! amb el 
seu pare, Artur Martorell, els po
dríem considerar com els inspira
dors i impulsors de la Coral Sant 

84 Jordi, nascuda el 1947. 

M'he referit a una faceta de com 
l'Oriol volia ser recordat: com a bon 
cristià. Ara voldria parlar de l'altre 
«m 'he esforçat a ser un bon català". 
Deia jo mateix el dia del seu comiat: 
tots els seus compromisos polítics O 

socials, l'Oriol els va prendre per un 
país, per una terra que ell va estimar 
bojament, i al servei dels seus interes
sos va posar tota la seva inteHigència, 
tot el seu bon fer i tota la seva il'lusió: 
Catalunya. Aquell servei que ell havia 
après dels seus el va plasmar en la 
seva vida servint el país des del Parla
ment de Catalunya aquests darrers 
anys, però també el va servir durant un 
periode important de la seva vida amb 
la música, des dels primers anys to
cant la flauta travessera fins a la càte
dra de la Universitat, passant pel llarg 
període de 44 anys a la Coral Sant 
Jordi. És el mateix Oriol que en una 
entrevista que li varen fer en deixar la 
direcció de la Coral, quan li van pre
guntar què havia volgut fer amb la 
Coral, respon: «Hi ha dues maneres 
de contestar. Una molt vaga parla de 
cantar, fruir, passar el goig a la gent 
que escolta. Però això ho podíem fer 
nosaltres, un cor alemany o un cor 
japonès ... Nosaltres hi hem afegit una 
altra cosa, que és un problema de 
país. i hem aportat un granet de sor
ra a qüestions d'afirmació, de rea
firmació i de despertament tant a 
dins com a fora. Perquè encara que 
no hem parlat gens de fora, hi hem 
anat molt, tant a la meseta Com a 
Hongria». L'Oriol tenia molt clar que 
la Coral era un instrument al servei del 
país, que anava des de fer bona músi
ca -ell mateix també defineix l'àmbit 
en què es mou la coral: «Ho hem 
volgut cantar tot. des de melodies 



gregorianes o del Llibre Vermell de 
Montserratfins a música de jazz o 
d'avantguarda, o peces de la nova 
cançó»-, sense oblidar els grans mú
sics de tots els temps. Això ha portat 
la Coral a recórrer la majoria de països 
d'Europa i a ser dirigida pels directors 
més importants del moment, fins a un 
compromís davant les autoritats civils 
suprimint, per exemple, un concert en 
una església plena de gom a gom per
què s'havien dictat unes penes de 
mort. 

En aquesta mateixa línia, voldria 
explicar una anècdota molt curiosa: en 
un concert de Sant Jordi, la Coral can
tà fora de programa els goigs de sant 
Jordi. Com que aquesta peça no havia 
passat per la censura, el governador 
civil va multar la Coral. Qui llavors 
era l'abat de Montserrat, el P. Aureli 
M. Escarré, va escriure una carta al 
governador civil manifestant-li la seva 
sorpresa perquè uns goigs que tenien 
300 dies d'indulgència havien estat 
multats. 

Més enllà de l'anècdota, el servei 
que l'Oriol ha fet al país, gràcies a la 
música, és una feina que caldrà plas-

mar-la (a títol informatiu us hem de 
dir que la Revista Musical Catalana, 
el mes de novembre, li dedica una co
lla d'articles que posen de manifest 
tota aquesta faceta). 

Acabo. L'Oriol ha estimat Cata
lunya cantant, per això va néixer la 
Coral Sant Jordi, per això han nascut 
tantes corals, cosa que sense el seu im
puls i el d'altres persones de la seva 
generació, d'una manera totalment 
entregada i anònima, no hauria estat 
possible. Per això avui hi ha tants in
fants que canten, perquè ell, amb el 
seu carisma, va saber engrescar altres 
persones perquè continuessin la seva 
obra. Perquè s'ha treballat seriosa
ment, la nostra música i la de les nos
tres corals són reconegudes fora del 
país. 

El músic, el mestre, l'home, l'amic, 
ens ha dit moltes coses que no sé si 
sabrem assumir i aprofitar com cal, 
però una mica del seu arrauxat entu
siasme ens hauria de permetre veure 
amb ulls sempre nous i atents la nos
tra realitat humana i espiritual. En 
nom propi i de tots els qui hem rebut 
el seu mestratge, moltes gràcies! 
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Rostres del silenci 
Francesc Torralba Rosselló. 
Juny de 1996, Pagès editores 

ANTONI DEU lO FEU, adiunt a la direcció del CEP 

Francesc Torralba té el coratge 
de tractar amb rigor filosòfic el tema 
que podríem anomenar el què del 
silenci. 

Hom ha assaborit suggestius lli
bres que des de la reflexió de la con
ducta, o entrant de ple en la temàtica 
psicològica, tracten sobre el silenci. 
També han estat moltes les reflexions 
que des de l'espiritualitat mostren la 
riquesa i la necessitat del silenci, com 
a mediació òptima per a la pregària i 
per a la vida espiritual. 

Però ara tenim un assaig que pren 
el silenci com a objecte de coneixe
ment filosòfic i, sense anunciar-ho 
explícitament, s'endinsa en la dimen
sió filosòfica de preguntar-se què és 
realment el silenci ... Insisteixo que el 
llibre no mostra mai aquesta pretensió 
explícitament, però jo crec que respon 
amb profunditat a la pregunta, i ho fa 
amb la delicada i subtil pedagogia 
d'entrar sense avisar, però amb rigor i 
alhora amb un llenguatge assequi ble. 
Per això crec que és un assaig molt 
encertat. 

Sinopsi del llibre 

A) Narració descriptiva 

L'assaig presenta un pòrtic sobre 
la situació paradoxal i de cert exili 
que viu el silenci. I des d'aquesta 
constatació es va endinsant en la que 
podríem anomenar descripció feno
menològica del silenci. Aquesta per
metrà observar l'expressió, el llen
guatge, la comunicació i tots els 
agents comunicatius que genera el 
silenci. 

B) Valoració 

La principal valoració seria que 
per a una autèntica comunicació és 
necessari el silenci, i des d'ell s'ha 
d'aconseguir una interacció i una 
aprehensió de la realitat més densa, 
possible i veraç. 

L'aprehensió de la realitat del si
lenci és diferent de la conceptual, 
però té la riquesa de no destruir cap 
nivell cognoscitiu; ben a l'inrevés, li 87 
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dóna més poder de realisme, i no 
poder en el sentit de domini de les 
coses, sinó com a obertura radical 
per millor valorar i adonar-se de la 
magnitud de la presència, del que és 
real en mi. .. 

C) Context 

Sorprenentment, el silenci es troba 
en el context comú del gest i de la pa
raula, i no el podem considerar com 
l'absència de, sinó com a vehicle que 
juntament amb altres mediacions cog
noscitives i relacionals ens fa palesa la 
presència, ens la fa sentir, i ens fa 
emergir l'evidència del misteri que 
comporta la realitat. 

D) Tipologies 

De manera suggestiva, el llibre 
descriu tot l'univers del silenci en to
tes les seves representacions, i acaba 
amb dos silencis contraposats, però 
colpidors: el silenci del nadó i el silen
ci dels morts ... 

I per acabar aquesta breu ressenya 
us diré que em plau molt que el llibre 
no tingui temptacions maniquees, 
confrontantsi/enci-paraula,osi/enci
soroll, sinó que té la saviesa de pro
posar el silenci per assolir una millor 
racionalitat i inteHigibilitat del que 
és real, i ens convoca imperativa
ment a valorar molt més la paraula i 
el gest. 



Salutació del director del Centre 
d'Estudis Pastorals, en la inauguració 
del curs 1996-1997 
FRANCESC PARDO i ARTIGAS, director del CEP 

Molt bona nit! 

Benvingudes i benvinguts a casa 
vostra, als locals del Centre d'Estudis 
Pastorals de les diòcesis catalanes, 
per celebrar aquest acte tradicional i 
entranyable de la inauguració d'un 
nou curs. 

Sr. Arquebisbe de Tarragona i pre
sident del Centre, Mons. Ramon Tor
rella, benvingut i moltes gràcies per la 
seva presidència d'aquest acte. 

En aquests moments del seu comiat 
com a president del CEP volem dir 
ben fort amb convicció i estimació: 
moltes i moltes gràcies per la seva de
dicació i servei a aquesta casa durant 
tants anys; pel seu servei a les esglé
sies de Catalunya com a arquebisbe 
metropolità, i especialment per la con
vocatòria i la realització del Concili 
Provincial de la Tarraconense, que ha 
d'orientar la nostra reflexió i acció 
pastoral en els propers anys. 

En acabar aquest acte, i després 
d'escoltar les seves paraules, li oferi
rem un obsequi-record significant 
aquests anys del seu servei al Centre. 
Amb aquest gest senzill i simbòlic al
hora li manifestem la nostra solidaritat 
i el nostre agraïment. 

Estem convençuts que la seva pre
sidència del CEP ha contribuït a fer 
més veritat el seu somni i objectiu de 
treballar per la unitat pastoral de totes 
les diòcesis de Catalunya. 

Estem convençuts que la seva di
missió com a president del CEP i com 
a arquebisbe de Tarragona és un dolo
rós servei a les nostres esglésies i a la 
seva unitat pastoral. 

Per aquests motius, tots els estaments 
del Centre li repetim: al seu costat, i 
gràcies per tot Sr. Arquebisbe Ramon. 

Benvingut a casa seva, Sr. Carde
nal-Arquebisbe, Ricard Maria, i grà- 89 



cies per la seva presència avui al 
CEP. 

Desitjo fer públic el seu interès 
personal perquè el Centre, institució 
jurídica de l'arquebisbat de Bar
celona, continuí regit per la Conferèn
cia de Bisbes de Catalunya i pels seus 
delegats, i alhora estigui al servei de 
totes les diòcesis. 

L'ajut i el suport econòmic que re
bem de l'arquebisbat de Barcelona, 
sobretot des d'aquest curs pel desblo
quejament de problemes econòmics, 
és molt important per al present i el 
futur del nostre Centre. 

La seva presència avui i aquí, Sr. 
Cardenal, és tot un signe que nosaltres 
agralm i que desitgem que sigui valo
rada per tothom. 

Benvingut Sr. Bisbe de Girona, 
Mons. Jaume Camprodon, nou presi
dent del Centre per decisió dels nos
tres bisbes de la CET durant la seva 
reunió del mes de juliol. 

Em consta, i així ho manifesto, que 
tots els estaments d'aquest Centre 
hem rebut el seu nomenament amb 
una gran satisfacció. 

Des d'ara estem al seu costat per 
col, laborar en la consecució de les fi
nalitats d'aquesta institució de forma
ció i de reflexió. El seu tarannà pasto
ral proper i profund alhora ens serà 
d'una gran ajuda. 

Gràcies per acceptar aquest servei, 
90 i que per molts anys el pugui exercir, 

desig que no és formal, sinó molt real 
i interessat. 

Sr. Bisbe Joan, de la Seu, felicitats 
i gràcies. 

Felicitats perquè vostè ha celebrat 
els 25 anys d'ordenació episcopal i ha 
exercit aquest ministeri a l'Església 
d'Urgell. Per aquesta raó i adherint
nos modestament a la celebració, hem 
desitjat que sigui vostè qui ens oferei
xi la lliçó inaugural d'aquest curs. 

I gràcies per acceptar, ja que l'en
càrrec sempre és una nova càrrega. 

Esperem del seu mestratge algunes 
pautes que ens ajudin a veure el sentit 
de pertinença a l'Església diocesana 
com un dels trets fonamentals de la 
nostra fe catòlica i de la comunió 
eclesial. 

Moltes de les tensions que vivim a 
les nostres esglésies entre grups, mo
viments, obres apostòliques, iniciati
ves pastorals personals, parròquies ... 
poden ser degudes a un dèficit impor
tant en la consciència de ser membres 
d'una Església particular. 

Gràcies senyors bisbes Carrera, 
Carles i Joan Enric per la seva compa
nyia avui i en el dia a dia i frec a frec 
de l'acció pastoral. 

La seva presència ens recorda el 
suport de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, i que el nostre Centre 
no és orfe, sinó que és el Centre dels 
bisbes i de les esglésies de Catalunya. 



Al degà de la Facultat de Teologia 
de Catalunya, el bon amic Mn. Joan 
Busquets, als directors d'institucions 
de formació, als responsables dels se
cretariats interdiocesans i de les delega
cions diocesanes, als professors i alum
nes de la casa, la meva salutació cordial. 

Permeteu-me una menció especial 
al comitè executiu del Centre i al per
sonal de secretaria. Sense el seu tre
ball, interès i dedicació, no hauria es
tat possible oferir un programa de curs 
com el que enguany podem oferir. 

Als bons amics i companys de 
l'equip responsable, Mn. Manel Simó 
i Mn. Antoni Deulofeu, mai no els 
agrairem suficientment la seva capaci
tat de treball, la seva reflexió pastoral 
i la seva llibertat creativa. 

Una paraula d'informació sobre el 
destí d'aquesta planta tercera d'aquest 
edifici de Rivadeneyra. La racionalit
zació dels béns immobles de les esglé
sies és una preocupació de temps que 
va trobar el seu ressò en les discus
sions del Concili Provincial. La racio
nalització dels edificis de Llúria i 
aquest de Rivadeneyra és una decisió 
raonable, justa i lloable que ha fet el 
nostre arquebisbat. Nosaltres hem col·
laborat en la nova distribució de la casa 
per convicció i no només per necessitat. 

Aquesta planta, una part, continua
rà com a seu del Centre. Podrem fer 
servir les aules i altres dependències 
per fer les classes i per al treball dels 
departaments; però les classes i depen
dències també estaran al servei de les 
institucions i organismes de la casa per 

a les seves reunions. Ens caldrà temps 
d'adaptació, de paciència, i una gran 
capacitat de diàleg entre tots per arribar 
als acords necessaris i compaginar les 
necessitats, però la finalitat s 'ho mereix. 

Hem estat ben disposats a col
laborar i no voldríem que la bona fe i 
disposició fos aprofitada per menyste
nir les activitats del Centre, tot sobre
valorant les activitats d'altres institu
cions de la casa. 

Per acabar m'atreveixo a formular 
alguns desigs que són per a nosaltres 
compromisos de treball. 

- Que el CEP cerqui amb encert i 
eficàcia la seva missió de formació i 
de reflexió en aquest moment de les 
nostres diòcesis. 

- Que el CEP sigui ajudat per totes 
les diòcesis i aquestes se'n puguin bene
ficiar, contribuint aiXÍ modestament a la 
unitat pastoral de les nostres esglésies. 

- Que el CEP i la Facultat de Teo
logia de Catalunya trobin camins d'in
tegració perquè un dia, no llunyà, 
l'oferiment de formació i el treball 
d'investigació pastoral a tots els ni
vells tingui la solidesa i la profunditat 
que tots els agents de pastoral de 
Catalunya necessiten. 

En la Memòria que ara escoltarem 
se 'ns recordaran els objectius que ens 
proposem per servir millor a tothom. 
No tenim altre interès. 

Moltes gràcies! 91 
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MEMÒRIA del Centre d'Estudis 
Pastorals de les diòcesis catalanes, 
curs 1995-1996 

1. Els curs de l'espera ... 

La lectura de la Memòria del curs 
94-95 començava i acabava amb l'es
ment de l'esdeveniment més impor
tant i actual de l'Església a casa 
nostra: el Concili Provincial de la 
Tarraconense. 

Perquè si el curs 94-95 havia estat 
el curs del Concili, de les seves ses
sions de treball, s'esperava que el curs 
95-96 havia de ser el curs del postcon
cili, o sigui d'aprofundir i posar en 
marxa les propostes, tasca a la qual el 
CEP era convocat de manera concre
ta i expressa. 

Les coses, però, pels motius de tots 
coneguts, no foren així, i no va ser fins 
al final de curs que tinguerem a les 
mans els documents conciliars oficial
ment reconeguts. 

La tasca, doncs, està pendent, i 
passa a ser més pròpia del nou curs 
que avui i ara mateix encetem. 

2. La vida del Centre, però, no 
s'aturà 

Amb tot, alhora que el Concili po
sava punt final a la seva celebració, 
el 4 de juny de 1995, des del Centre 

d'Estudis Pastorals es lliurava ja 
l'oferta de propostes per al nou curs 
95-96. 

A l'espera de noves iniciatives que 
pogués suggerir-nos el desenvolupa
ment del Concili, quatre eren les pau
tes que marcaven l'esperit del Centre 
per al nou curs: 

- mantenir els cursos i les activitats 
més emblemàtiques i històriques del 
Centre, com són el Curs bàsic de pas
toral, els cursos bíblics, la participació 
del teòleg Antoni Bentué i de Mn. Ba
llarin, el treball dels departaments i la 
revista Quaderns de Pastoral; 

- treballar la descentralització del 
Centre, de Barcelona, amb la realitza
ció de cursos i jornades de formació 
a diferents indrets de les diòcesis ca
talanes; 

- continuar el treball conj unt en 
la programació de cursos amb les di
ferents delegacions i secretariats 
diocesans dels diferents àmbits de la 
pastoral; 

- i introduir, com a principal inno
vació, un Curs de Formació política i 
fe cristiana. 



3. Al voltant d'un miler d'alumnes 
i participants en els cnrsos i 
jornades 

El nombre global d'alumnes i par
ticipants en les diferents activitats 
-cursos i jornades- organitzades pel 
CEP a Barcelona i fora de Barcelona, 
en el curs que ens ocupa, fou de 896, 
sense comptar els membres dels tres 
departaments, i els religiosos i reli
gioses del Centre de Vida Religiosa i 
Espiritualitat (CEVRE), que impartei
xen la seva formació als locals del 
CEP. 

Heus aquí una breu descripció de 
les matèries i dels participants: 

Curs bàsic de pastoral a Barcelona, 
10 alumnes. 
Curs bàsic de pastoral a Igualada. 
Primer any, 60 alumnes. 
Curs bàsic de pastoral a Calella. Pri
mer any, 41 alumnes. 
Curs de Bíblia. Antic Testament, 44 
alumnes. 
Curs de Bíblia. Nou Testament, 32 
alumnes. 
Seminari de Bíblia sobre la Passió 
segons sant Mateu, 19 participants. 
Seminari de Bíblia sobre la Resurrec
ció, 20 participants. 
Curset sobre Les exigències pastorals 
del postconcili, 22 participants. 
Curs de formació política i fe cristia
na, li alumnes. 
Curset so bre La dimensió i l'animació 
missionera de la fe, 15 participants. 
Curset sobre Una Església que fa 
camí amb els pobres, 51 participants. 
Curset d'animadors de cants, 26 par
ticipants. 
Taller sobre l'homilia, 9 participants. 

Curset sobre Propostes per a una pas
toral amb joves, 17 participants. 
Curset sobre L'acompanyament als 
joves, 52 participants. 
Curset sobre La constitució Gaudium 
et spes trenta anys després, 37 partici
pants. 
Curset sobre La teologia de l'allibera
ment, avui, 39 participants. 
Curset sobre L'atenció dels malalts 
des de les parròquies, 32 participants. 
Curset sobre Com organitzar bé una 
Càritas parroquial, 35 participants. 
Taller sobre L'anunci evangelitzador 
en el dia a dia pastoral, 1i partici
pants. 
4 sessions sobre La pregària cristia
na: el Parenostre. Mn. Ballarín, 103 
assistents. 
4 jornades de formació i d'animació 
pastoral a Vilafranca del Penedès. 
Una mitjana de 80 assistents. 
4 jornades de formació i d'animació 
pastoral a Granollers. Una mitjana de 
60 assistents. 
Una setmana de formació per als 
agents de pastoral a Sant Vicenç dels 
Horts. Cinc sessions. Una mitjana 
d'assistència de 70 persones. 

Els tres departaments en funciona
ment en el CEP, que es reuneixen 
mensualment, són el de Pastoral urba
na, el de Pastoral rural i el de Joven
tut. El Departament de Pastoral rural 
organitzà com cada any, al final de 
curs, les XVII Jornades de Pastoral 
Rural, a la Residència de la Sagrada 
Família, a la Seu d'Urgell. Fruit de tot 
el treball del curs i d'aquestes Jorna
des fou l'elaboració d'un projecte de 
Directori de l'arxiprestat rural, que, 
des del CEP, ha estat tramès a tots els 
senyors bisbes, vicaris episcopals i 93 



delegats dels diferents departaments 
pastorals de totes les diòcesis de 
Catalunya. 

D'altra banda, els locals del CEP a 
Barcelona, com en cursos anteriors, 
han estat utilitzats també per altres 
institucions -el Secretariat de l'Esco
la Cristiana, la Fundació Vidal i Bar
raquer, la Delegació de Pastoral de la 
salut, etc.- per realitzar tasques de for
mació. 

4. Un informe-document adreçat 
als bisbes de la Tarraconense 

Hem fet fins aquí una relació de 
cursos, jornades, activitats i partici
pants al llarg del curs 95-96. Aquests 
van ser els menús i el nombre de co
mensals. Però a la cuina del CEP es 
van preparar i amanir també altres 
plats ... 

És clar que el desplegament de to
tes aquestes activitats del Centre d'Es
tudis Pastorals només és possible 
amb un equip de treball que assumeix 
aquesta tasca, des de les administra
tives fins al Consell de Direcció, el 
Comitè Executiu, el director i el secre
tari, i és gràcies a les diferents perso
nes que hi formen part que el Centre 
va endavant. 

Al llarg del curs 95-96, el Consell 
de Direcció tan sols es va reunir tres 
vegades, a causa de la malaltia de l'ar
quebisbe president, Dr. Ramon Torre
lla, però els seus membres, inclòs el 
mateix Dr. Torrella, que fou visitat a 
Tarragona pel director i el secretari del 

94 Centre, foren en tot moment informats 

de tots els esdeveniments. L'únic can
vi en el Consell de Direcció, amb re
ferència al curs anterior, fou la substi
tució de Mn. Esteve Andreu per Mn. 
Jaume Julià, com a delegat del senyor 
bisbe de Girona. 

La principal tasca, durant el curs 
95-96, dels membres del Consell de 
Direcció, delegats dels seus senyors 
bisbes respectius, fou l'elaboració i 
aprovació, conjuntament amb el direc
tor del Centre i el secretari, d'un infor
me-document per adreçar a la reunió 
de la Conferència Episcopal de la Tar
raconense sobre la situació i les pers
pectives de futur del CEP. 

En síntesi, el document, amb data 
de març de 1996, plantejava les se
güents qliestions: 

- El CEP només té una capacitat 
d'autofinançament d'un 38,5 per cent 
i, per tant, el dèficit és pràcticament 
permanent. D'altra banda, la descen
tralització de les activitats encara 
agreuja més les despeses. Les tasques 
de formació sempre són deficitàries, i 
això s'ha d'assumir. 

- Les ofertes de formació han aug
mentat considerablement, sobretot a 
Barcelona, sense cap coordinació en
tre les diferents institucions formati
ves que sovint es fan la competència ... 

- Així mateix, els preveres -els 
més grans, els de mitjana edat i sobre
tot els més joves- generalment es con
formen amb la formació que cada 
bisbat preveu i dóna a través dels ar
xiprestats, les reunions mensuals, etc., 
o la cerquen en altres llocs. No es pot 



dir que hi hagi en el clergat, per dife
rents i diversos motius, un gran interès 
per la formació permanent. A més a 
més, el CEP no dóna cap tipus de titu
lació, i això també hi repercuteix ne
gativament. 

- Una altra dificultat prou impor
tant és el fet que el CEP sempre ha 
estat considerat realment com una en
titat de Barcelona, i no de les diòcesis 
catalanes, com diu el seu nom. La 
sensació més clara ha estat la de és de 
tots, o sigui, no és de ningú ... Fins i 
tot, en certs moments, ha estat consi
derat com una iniciativa privada ... 

Tot aquest plantejament es fa per 
tal d'esbrinar i consolidar un futur que 
superi aquests problemes, ja que les 
sortides no són moltes: o tancar, o 
continuar, però amb els temes més 
clarificats, sobretot el tema de l' eco
nomia i del suport institucional. 

Les propostes concretes, per part 
dels actuals responsables, eren: 

I. Que els senyors bisbes de la Tar
raconense instin la Facultat de Teolo
gia de Catalunya per a la creació d'un 
Departament de Pastoral i que, un cop 
creat, aquest assumeixi, en el termini 
de dos anys, l'assessorament pastoral, 
les activitats no acadèmiques de for
mació, la publicació Quaderns de 
Pastoral i els departaments de refle
xió existents actualment al CEP. D'al
tra banda, la creació del Departament 
podria ser el cami cap a un possible 
Institut Superior de Pastoral. 

mitjançant una aportació anual de la 
Conferència Episcopal Tarraconense i 
dels diferents bisbats de Catalunya. 

Alhora que es presenta aquest in
forme, discutit i aprovat pel Consell 
de Direcció, els actuals director i se
cretari del Centre -el mes de març 
de 1996- posen els seus càrrecs a 
disposició, després de gairebé tres 
anys d'assumir-los en circumstàn
cies molt difícils. Raons personals, 
de salut i pastorals els mouen a la 
seva decisió. 

Aquest informe, doncs, va ser 
lliurat a tots els senyors bisbes de les 
diòcesis catalanes, i a la reunió de la 
Conferència Episcopal de la Tarraco
nense, celebrada a Tiana el25 d'abril, 
foren cridats el director i el secretari 
del CEP per informar-los de les deci
sions preses. En síntesi, aquests cinc 
acords: 

I. No tancar el CEP i donar-li su
port per part de la Conferència Epis
copal. Que continuï la seva tasca de 
formació pastoral pràctica, en l'àmbit 
de les diòcesis catalanes, sobretot per 
a l'aplicació de les resolucions del 
Concili. 

2. Subvencionar-lo fins a un mà
xim de cinc milions de pessetes -fins 
a eixugar el dèficit- durant els cursos 
1995-1996 i 1996-1997, curs durant el 
qual els responsables hauran de donar 
comptes dels acords assolits amb la 
Facultat de Teologia de Catalunya. 

3. Continuar cada bisbat amb llurs 
2. Que la situació econòmica del aportacions econòmiques com fins 

CEP es clarifiqui definitivament, ara. 95 



4. Instar la Facultat de Teologia de 
Catalunya per iniciar el procés de 
creació de l'Institut Superior de Pasto
ral de Catalunya, vinculant-hi el CEP. 
(Aquesta vinculació entre la Facultat i 
el CEP podria ser semblant jurídica
ment a l'Institut de Teologia Fona
mental de Sant Cugat del Vallès.) 

5. Que els responsables -director i 
secretari- segueixen en els seus càr
recs i que, si ho veuen necessari, in
corporin alguna persona més amb dis
ponibilitat de temps. 

Traslladats aquests acords al Con
sell de Direcció del CEP, en la reunió 
celebrada el 29 d'abril, sota la presi
dència de l'arquebisbe Ramon Torre
lla, els seus membres s'alegraren 
d'aquestes decisions i animaren els 
responsables a continuar la seva tasca. 
Es decidí incorporar-hi Mn. Antoni 
Deulofeu, prevere de la diòcesi de 
Barcelona, com a adjunt a la direcció 
del Centre. 

El Consell de Direcció celebrà la 
seva darrera reunió de curs el 26 de 
juny, i fou aquesta una data especial
ment significativa, ja que va acabar 
amb un àpat en el transcurs del qual el 
senyor arquebisbe Ramon Torrella va 
manifestar l'acabament de la seva pre
sidència del CEP per voluntat pròpia, 
després de 13 anys d'una continuada 
presència i interès pel Centre. Els 
bisbes reunits en conferència havien 
de designar el seu successor en el 
càrrec, que a hores d'ara, en el mo
ment de redactar aquesta Memòria, 
sabem ja que ha estat assumit pel 
senyor bisbe de Girona, Mons. 

96 Jaume Camprodon. 

Per la seva banda, el Comitè 
Executiu del CEP, integrat per dotze 
membres, a més del director i el secre
tari del Centre, es reuní un cop al mes 
durant tot el curs, per programar, su
pervisar i avaluar les diferents activi
tats. Al llarg del curs hi hagué la incor
poració de dos nous membres: dues 
dones, Teresa Huguet i Pim Queralt, 
militants dels moviments obrers d' Ac
ció Catòlica GOAC i ACO. 

5. Quaderns de Pastoral amb els 
temes del Concili 

A l'inici del curs 95-96 la veterana 
publicació del Centre d'Estudis Pasto
rals, Quaderns de Pastoral, assolia 
(octubre de 1995) el número 150, i ho 
feia amb un afectuós record del Dr. 
Josep Pont i Gol, cridat a la casa del 
Pare el4 d'octubre de 1995, festivitat 
de sant Francesc d'Assís. Aquesta era 
una trista notícia per al CEP, que per
dia qui durant dotze anys, de 1971 a 
1983, havia estat el seu president. 

La vida, però, segueix, i la revista 
Quaderns també. 

La programació del contingut base 
de la revista quedava marcada, a par
tir del número 151, pels documents i 
les resolucions del Concili Tarraco
nense. Així, en números quasi bé mo
nogràfics, els quatre grans capítols del 
Concili han estat desenvolupats des de 
les vessants teòrica i pràctica, amb 
aportació de diferents experiències 
pastorals. 

El número 157 farà, però, una ex
cepció, per dedicar-lo a la memòria 



del Dr. Torras i Bages, en el cent cin
quantè aniversari del seu naixement. 

El ressò, amb tot, de la publicació 
no és el que sembla que hauria de 
ser, i els 500 subscriptors fa temps 
que continuen ... I és que les coses 
són com són. 

6. Nous horitzons per a l'economia 

En la història de les memòries de 
curs del CEP no n'hi ha pràcticament 
cap ni una on el tema de l'economia 
no es converteixi pràcticament en 
el cant de les lamentacions ... Però 
aquesta vegada l'horitzó és una mica 
més esperançador. 

Indicada ja la subvenció fins a cinc 
milions de pessetes atorgada per la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
per eixugar el dèficit del curs 95-96, 
noves notícies econòmiques han vin
gut a posar un punt encara més espe
rançador sobre el futur del Centre. 

Al final del curs, i després d'una 
entrevista del director i del secretari 
del Centre amb el delegat d'economia 
del bisbat de Barcelona, senyor Ignasi 
Torrent, s'assolí l'acord que aquest 
bisbat concreta la seva aportació al 
CEP assumint la contractació de 
les administratives del Centre. I així 
mateix, la seu actual del CEP a Bar
celona, mantenint els locals que el 
Centre necessiti, passa a ser la seu 
també d'altres activitats diocesanes 
diverses, de manera que les despeses 
mensuals de manteniment dels lo
cals queden més equitativament re
partides. 

Així les coses, i tenint en compte 
que la revista Quaderns pràcticament 
s'autofinança amb les subscripcions, 
el CEP afronta el futur del nou curs 
amb l'esperança, per primera vegada 
en la seva història, de poder subsistir 
sense parar la mà a ningú. Només 
d'aquesta manera serà possible res
pondre a una descentralització cada 
cop més gran, que incrementa les des
peses (professors i professores, des
plaçaments, propaganda, etc.) i re
dueix els ingressos (preus polítics, 
aportacions voluntàries, etc.). 

7. Un DOU curs 96-97 molt i molt ple 

El curs 1995-1996 ja és història, i 
ara se'ns presenta el repte d'un nou 
curs 96-97, curs del postconcili, com 
dèiem, i curs ple, molt ple, d'activitats 
i demandes. 

Quatre són ja els cursos bàsics de 
pastoral en marxa, de dos o tres anys 
de durada, ja que a Barcelona, Iguala
da i Calella s 'ha afegit ara el curs de 
Manresa, amb 70 alumnes. Sis són ja 
els llocs (arxiprestats i voltants) que, 
per ara, han organitzat o organitzaran, 
en breu, jornades de formació prepa
rades des del CEP: Santa Coloma 
de Farners, Sant Vicenç dels Horts
Vallirana, Vilafranca, Granollers, 
Mataró i Poble Nou. Una vintena de 
cursos, seminaris i cursets tenen ja 
data fixada o es troben ja en curs a 
Barcelona. I un Seminari permanent 
de reflexió sobre el Concili Provin
cial Tarraconense anuncia la seva pre
sència i activitats al CEP, tots els se
gons dilluns de mes, a partir del 
proper mes de gener. 97 
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I acabo. 

La Resolució número 25 del Con
cili Tarraconense fa, entre moltes al
tres, una crida urgent a tots els sub
jectes de la pastoral, d'una manera 
molt especial als preveres, als dia
ques, als religiosos i religioses, i als 
laics i laiques que exerceixen respon
sabilitats ... a assolir la formació ne
cessària per poder donar testimoni de 

la fe i desenvolupar la seva santifica
ció en les situacions ordinàries de la 
vida ... , amb una actitud transforma
dora de la societat d'acord amb els 
valors evangèlics. 

Si aquesta és la nostra modesta 
contribució des del Centre d'Estudis 
Pastorals, ens sentirem prou satisfets. 

Moltes gràcies. 

MANEL SIMÓ, secretari del CEP 



Barcelona 

FRANCESC ROMEU, corresponsal 

Tercera Jornada Diocesana 

Unes 15.000 persones es van aple
gar al Palau Sant Jordi de Montjuïc el 
passat diumenge, I de desembre, en el 
que ha estat la Tercera Jornada Dioce
sana. El lema d'enguany, amb motiu 
de l'Any Internacional per a l'Eradi
cació de la pobresa, va ser Per una so
cietat que no margini. Aquesta Jornada, 
a diferència de les dues anteriors -que 
solament havia convocat l'arquebis
bat-, va comptar amb la col·laboració 
de Càritas Diocesana, Cristianisme i 
Justícia, Justícia i Pau, el Secretariat 
Diocesà pels Marginats, amb els mit
jans de comunicació propis de l'ar
quebisbat: Ràdio Estel i Catalunya 
Cristiana, i amb el suport de l' Ajunta
ment de Barcelona i de la Generalitat 
de Catalunya. 

La Jornada va començar a tres 
quarts d'onze del matí -encara amb 
poca assistència, comparat amb els 
anys anteriors. La primera part de 
l'acte va comptar amb els valuosos 
testimonis del germà Adrià Trescents, 
germà de la Salle dedicat als margi
nats del barri del Raval i autor de di
versos li ibres on recull experiències 

de la seva presència enmig dels més 
pobres de la ciutat; amb Sor Genoveva 
Masip, filla de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül, dedicada als drogo
addictes i als malalts de la sida; amb 
Eduard Sala, tècnic de Càritas i expert 
en el treball d'ajuda social. 

Tots aquests testimonis van ser 
presentats i entrevistats per la religio
sa teresiana Maria Victòria Molins 
També van acompanyar aquests testi
monis les cançons del cantautor italià 
Roberto Bignoli, convidat pel Projec
te del Multifestival David i traduït en 
l'entrevista -de l'italià al català- per 
Xavier Morlans. La complicada vida 
d'aquest cantant, afectat per la polia 
des de ben petit, caigut després en la 
drogoaddicció i en la delinqüència ju
venil, per acabar finalment a la presó, 
també va ser un testimoni més. Fins i 
tot ens va deixar el testimoni de la 
seva conversió final a través de la 
Mare de Déu. 

L'entusiasme de Roberto Bignoli, 
que va fer cantar la gent i els va fer 
posar drets i picar de mans -sense cap 
escalfament previ-, contrastava molt 
amb els altres testimonis convidats i 
amb la presentadora, que restaven plà
cidament asseguts al centre de l'esce
nari davant de l'altar. Un estil massa 
sedentari i que potser no lliga gens 
amb el que representa un acte de mas
ses en el Palau Sant Jordi, on potser 99 
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cal adreçar-se a la gent a peu dret, en
cara que costi. Com li costava a Ro
berto Bignoli. 

Positivament cal assenyalar que 
l'escenografia del Palau Sant Jordi era 
perfecta. Al fons de l'escenari hi havia 
un gran mural amb el lema de la Jor
nada i la imatge de la Mare de Déu 
que hi ha a la nova parròquia de Santa 
Bernadeta, del barri de Torre Baró, en 
una de les zones més perifèriques i 
desateses de Barcelona. Això feia del 
Sant Jordi, per un dia, que fos la cate
dral de Barcelona, que -com deia el bis
be Carrera en la convocatòria- és «un 
dels espais cívics que acullen les mani
festacions plurals dels barcelonins». 

Cap a les dotze del migdia, per les 
grans pantalles de televisió del Sant 
Jordi, es va passar el vídeo elaborat per 
Càritas Diocesana a partir de l'estudi 
realitzat sobre la pobresa a la nostra 
diòcesi i titulat Les dues cares de la 
ciutat. Les seves dades són prou signi
ficatives (vegeu-ne la crònica al nú
mero 155 de Quaderns de Pastoraf): a 
la diòcesi de Barcelona hi ha 170.000 
famílies, unes 618.000 persones, que 
viuen amb menys de 43.000 pessetes 
al mes per persona, que és la meitat de 
la renda mitjana de l'Estat, que és de 
85.600 pessetes. D'aquestes 170.000 
famílies, unes 27.000 viuen en un es
tat de pobresa severa, amb només 
21.000 pessetes per persona al mes. 

A partir de les dades de l'estudi de 
Càritas i de les constatacions que ana
va presentant aquest vídeo, es va llegir 
després el Manifest de la Jornada. Del 
Manifest destaquen les declaracions 
següents: 

1. Que creiem fermament que l' era
dicació de la pobresa és possible, i ens 
volem comprometre en un esforç glo
bal per tal que totes les persones es 
puguin alliberar i dignificar. 

2. Que cal una ferma voluntat po
lítica i un treball conjunt a tots els ni
vells de la societat per tal d'avançar 
cap a l'eradicació de la pobresa. És 
necessari també, per combatre-la, un 
profund canvi de valors socials. 

3. Que l'escàndol de la pobresa 
ens implica a tots, a cadascun de no
saltres, i que hem de canviar hàbits de 
comportament, afavorint un consum 
responsable i la transferència d'una 
part de la nostra riquesa als que no te
nen res o estan exclosos al convit del 
progrés humà. 

4. Que els cristians de l'Església 
de Barcelona reunits avui al Palau 
Sant Jordi volem lluitar contra les cau
ses que provoquen pobresa i exclusió 
social, al mateix temps que procurem 
disminuir-ne les conseqüències, treba
llant amb esperança i tossuderia per 
millorar el nostre entorn. 

Finalment la Jornada va acabar 
amb la celebració de l'eucaristia pre
sidida pel cardenal Ricard M. Carles, 
acompanyat de tots els seus bisbes 
auxiliars i del bisbe auxiliar emèrit, 
Ramon Daumal, i en la qual van con
celebrar nombrosos capellans dioce
sans, més que en les jornades ante
riors. Durant la missa va haver-hi la 
participació coral de la Federació Ca
talana de Pueri Cantores i l'import de 
la co¡'¡ecta va anar totalment dedicat 
al Centre Català de Solidaritat, per a la 



rehabilitació dels drogoaddictes, com 
a institució comuna que és de l'Epis
copat Català i de totes les Càritas dio
cesanes dels bisbats de Catalunya, a 
través de la Fundació Sense Cadenes, 
inspirada en el Projecte Home. 
Aquesta és una de les institucions que 
el Concili Provincial Tarraconense, en 
la Resolució número 96, diu que «cal 
donar suport». 

A l'homilia, el cardenal Carles 
-molt emocionat i amb un to confi
dencial- va dir que cada dia en la seva 
pregària de la nit, després de totes les 
activitats diocesanes del dia, dóna grà
cies i demana per tota aquesta comu
nitat diocesana de Barcelona on ell 
veu la mà i els dons de Déu. «Són mol
tes i molt variades les realitats po
sitives de la nostra diòcesi -va dir 
Carles-, alhora que us dic que ens 
hem de seguir convertint. Però el que 
és cert és que es fa molt de bé a la 
nostra diòcesi de Barcelona. Molt bé 
amagat, que no és notícia, perquè e/s 
qui el fan no cerquen la seva glòria, 
sinó l'eficàcia del bé». 

El cardenal Carles també es va re
ferir al cardenal Jubany -el seu ante
cessor, greument malalt des de fa me
sos- i va demanar la pregària per la 
seva salut. L'eix central de l'homilia 
va ser un tema típic del cardenal 
Carles: la comunió dels diocesans, 
entre els d'uns barris rics i els dels al
tres barris més pobres, no sols en una 
comunió de fe o espiritual, sinó que 
també cal que sigui una autèntica co
munió de béns materials. La resta de 
I 'homilia va consistir a remarcar la 
centralitat de Jesucrist en tota l'acció 
pastoral i assistencial de l'Església. 

Després de l'eucaristia, el bisbe 
auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, 
va llegir un missatge pontifici de Joan 
Pau Il amb motiu de la Jornada Dioce
sana. En marxar la processó dels con
celebrants, el cardenal Carles va ser 
llargament aplaudit, com ho havia es
tat també al principi de l'eucaristia, la 
qual cosa s 'ha interpretat com una cla
ra mostra de confiança i de suport a la 
seva persona de part dels diocesans. 

No hem d'amagar que aquest estil 
de trobada diocesana no compta amb 
l'aprovació de tothom en la diòcesi. 
També ho reconeixia el bisbe auxiliar 
Joan Carrera quan en la convocatòria 
deia que «l'arxidiòcesi de Baree/ona 
és diversa i plural. Les edats i les sen
sibilitats. els medis socials i les for
mes de cultura. les opcions polítiques 
i els mateixos tarannàs religiosos ( . .) 
dibuixen entre nosaltres una ampla 
gamma de matisos. No sempre ens re
sulta focil de tenir-los tots presents». 
No és gens estrany, doncs, que alguns 
diocesans d'altres tarannàs hagin ma
nifestat públicament o hagin respost 
silenciosament a aquesta convocatòria, 
perquè no creuen en aquest estil més 
espectacular i massiu de l'Església 
diocesana al voltant del cardenal ar
quebisbe i dels seus bisbes auxiliars. 
A això també cal afegir que el nombre 
d'assistents sembla que va baixant i 
que cada vegada costa més omplir el 
Palau Sant Jordi o -com aquesta vega
da- només s'arriba al màxim nombre 
d'assistents durant la missa. 

L'anàlisi de les tres jornades anuals 
que s'han anat celebrant des del 
1994 també sembla que ha fet replan
tejar -segons els rumors- aquestes 101 
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trobades diocesanes per no gastar-ne 
massa la fórmula, la qual cosa farà que 
en un futur pròxim potser no siguin 
cada any sinó cada dos anys. Caldrà 
veure l'anàlisi que puguin fer també el 
Consell Pastoral Diocesà i el Consell 
Presbiteral, òrgans d'anàlisi i consul
tius de la diòcesi, als quals sovint no 
arriben aquestes tasques i decisions, o 
bé arriben ja a pilota passada. 

Jornada Sacerdotal a Montserrat 

Els bisbes de Catalunya, presidits 
encara per l'arquebisbe de Tarragona, 
Ramon Torrella, van convocar tots els 
capellans i diaques de les diòcesis ca
talanes en una trobada sacerdotal de 
tota la Tarraconense al Monestir de 
Montserrat (diòcesi de Barcelona) 
amb motiu dels 150 anys del naixe
ment del bisbe Josep Torras i Bages. 
El motiu del record de la vida i l'obra 
del bisbe Torras i Bages anava unit 
també al fet de reunir tots els cape
llans de Catalunya per donar gràcies a 
la Mare de Déu de Montserrat pel 
Concili Provincial Tarraconense, es
deveniment que des de bon principi 
s 'havia posat sota el seu patrocini, 
alhora que ara se li demana un bon 
encert en l'aplicació de les seves re
solucions. 

Cal recordar que la darrera trobada 
de capellans i diaques de tot Cata
lunya va ser el 4 de maig d¡, 1992, 
quan l'arquebisbe Torrella va reunir
los al Monestir de Poblet per tal de 
commemorar el novè centenari de la 
restauració de la seu metropolitana de 
Tarragona. Va ser després de la missa 
-concelebrada per un gran nombre de 

capellans d'arreu de Catalunya- quan 
Torrella va manifestar la seva voluntat 
de convocar un concili provincial. 
Així es responia definitivament a 
aquell comunicat que havien fet ja els 
bisbes el febrer de 1992 a Montserrat 
considerant inviable la proposta del 
bisbe de Solsona, Antoni Deig, de 
crear una conferència episcopal catala
na -pròpia- i anunciaven ,<la possibili
tat de celebrar unes jornades o con
grés pastoral de la Tarraconense, o 
fins i tot un concili provincial». 

En aquella Jornada de Poblet els 
capellans i diaques es van trobar amb 
una gran notícia: el Concili. En aques
ta última Jornada de Montserrat no hi 
ha hagut cap notícia. Els capellans i 
diaques només s 'han trobat entre ells 
i han recordat la història passada. Ja 
sigui el Concili passat, la causa de 
beatificació del bisbe Torras i Bages o 
la jornada sacerdotal del 8 d'octubre 
de 1931, «quan, iniciat el procés de 
beatificació del bisbe Torras, peregri
naren a Montserrat més de 600 sacer
dots i religiosos, presidits pels bisbes 
de Vic i Urgell per donar públic testi
moni de veneració i agraïment al Pa
triarca espiritual de CatalunYa!) (com 
recordava la convocatòria). L'Església 
-en els seus actes- massa sovint que
da segrestada per la història i poc pro
j ectada cap al futur. 

La concentració inicial d'aquesta 
Jornada Sacerdotal del dilluns 25 de 
novembre es va fer dins de la nau del 
temple del Santuari de Montserrat, on 
es va celebrar l'eucaristia, presidida 
per l'arquebisbe de Tarragona, Ramon 
Torrella, en el que s'ha interpretat que 
pot ser el darrer acte important que 



presideixi Torrella en l'àmbit de tot 
Catalunya, atès que ja ha presentat la 
seva dimissió episcopal i l'hi ha estat 
acceptada. Hi faltaven els bisbes de 
Lleida, Ramon Malla; l'emèrit de Vic, 
Ramon Masnou, i el cardenal Jubany, 
arquebisbe emèrit de Barcelona. Tots 
ells malalts. 

L'homilia, però, la va fer el carde
nal Ricard M. Carles, arquebisbe de 
Barcelona, en la qual va subratllar la 
centralitat de Jesucrist en tota acció de 
l'Església (com un dels principals 
fruits del Concili). Una acció eclesial 
que -va dir- ha de ser més proposta 
que no pas imposició. El cardenal 
Carles també va recordar el document 
dels bisbes catalans, Arrels cristianes 
de Catalunya, i va insistir en el treball 
que encara cal fer per a la defensa 
del patrimoni moral i religiós de 
Catalunya. Evidentment Carles va re
cordar la contribució del bisbe Torras 
i Bages en la defensa d'aquest patri
moni i també assenyalà les virtuts pas
torals del bisbe Torras. 

Al final de l'eucaristia el bisbe de 
Tortosa i portaveu de la Conferència 
Episcopal Tarraconense, Lluís Mar
tínez i Sistach, va llegir un breu Mis
satge Pontifici de Joan Pau 11 adreçat 
a l'arquebisbe Torrella amb motiu 
d'aquesta trobada sacerdotal, tot do
nant la seva benedicció apostòlica. 

Tot seguit i dins del mateix temple 
va seguir una conferència sobre la fiw 
gura del bisbe Torras i Bages, a càrrec 
de monsenyor Valentí Miserachs, ca
pellà de Vic, president del Pontifici 
Institut de Música Sacra a Roma i pos
tulador de la causa de beatificació i 

canonització del bisbe Torras. En la 
conferència Miserachs va referir-se al 
procés de beatificació i va assegurar 
repetidament la santedat i les virtuts 
heroiques viscudes pel que fou el Pa
triarca espiritual de la Catalunya mo
derna. Miserachs va aconsellar que 
des d'ara s'encomanin al bisbe Torras 
les activitats eclesials i se li pregui ja 
privadament. 

Però Miserachs també va renyar 
directament el clergat català. Per cul
pa de la mesquinesa i de l'esperit crí
tic habitual de la clerecia catalana, 
motiu de tantes tensions i discrepàn
cies, i posant obstacles i dificultats des 
de bon principi al procés, ha caigut en 
descrèdit la causa de beatificació. Re
ferint-se explícitament a les irregulari
tats inicials dels informadors de Vic i 
explícitament a la interrogació que 
formulava Ballarín quan preguntava 
on estava el bisbe Torras quan Mossèn 
Cinto Verdaguer moria a Vil·la Joana. 
La conferència va acabar amb un 
aplaudiment que Miserachs va dema
nar no per a ell, ni per les seves parau
les, sinó a favor de la causa de beatifi
cació. Després es va distribuir entre 
els assistents un petit llibre amb el text 
de la conferència i un recull de textos 
del bisbe Torras. 

La cloenda de la Jornada va ser el 
dinar de germanor a l'hotel restaurant 
de Montserrat. En el llevant taula 
mossèn Jaume Reixach, capellà i es
criptor de Girona, fent gala d'una 
bona prosa poètica, va introduir un ca
pellà poeta o lletraferit de cada diòce
si, que van donar mostra de les seves 
qualitats literàries. Al final de tot, les 
paraules de l'arquebisbe Torrella van 103 



ser barreja d'un doble comiat. Comiat 
de la Jornada Sacerdotal i comiat tam
bé d'ell mateix, en el que anomenà
vem abans com l'últim acte de la seva 
presidència a la Tarraconense, atès 
que n'ha presentat la dimissió episco
pal. Torrella va tomar a afirmar que no 
dimiteix només per motius de salut, 
sinó també per uns altres motius. Però 
quins altres motius són? Esperem que 
ho sabrem algun dia. 

La Jornada Sacerdotal a Mont
serrat va reunir més de 600 capellans 
i diaques d'arreu de Catalunya (se
gons la premsa: uns posaven 700 i els 
altres 800. Segons els tècnics del men
jador: 535, i no vam marxar tants a 
l'hora de dinar!). Sembla que es va 
tomar a repetir el mateix nombre que 
l'octubre de 1931. Hem fet història. 

Inauguració del curs al CEP 

No està bé que nosaltres mateixos 
ens convertim en notícia, diuen els teò
rics de la informació (encara que tots 
els mitjans fan el contrari). Nosaltres 
per un dia farem també excepció. 

El passat 28 d'octubre es va inau
gurar el nou curs al Centre d'Estudis 
Pastorals de les diòcesis catalanes a 
Barcelona (CEP). La lliçó inaugural 
va anar a càrrec del bisbe d'Urgell, 
Joan Martí i Alanis, amb el títol La 
formació de la consciència diocesa
na. La lliçó es va llegir després que 
mossèn Manuel Simó, secretari del 
CEP, presentés la memòria del curs 
passat i l'informe de gestió (especial
ment l'econòmica). El bisbe Martí va 

104 subratllar un tema que coneix perfec-

tament, com és el dels mitjans de co
municació, i va donar importància als 
mitjans de comunicació intradioce
sans i interdiocesans per crear identi
tat diocesana. 

Però la principal notícia va ser el 
relleu en la presidència del CEP. L'ar
quebisbe de Tarragona, Ramon Torre
lla, després de més de tretze anys com 
a president del CEP, amb visió de fu
tur -donada la seva pròxima jubila
ció- va passar el relleu al bisbe de 
Girona, Jaume Camprodon. Amb tota 
la ironia eclesiàstica el nou president, 
el bisbe Camprodon, es va autodefinir 
com el nou pare reconegut del CEP, 
perquè no quedi orfe, «malgrat que ja 
té molts pares». 

Torrella va cloure l'acte -on gaire
bé hi havia més bisbes que capellans, 
i més capellans que laics- amb les pa
raules de l'Eclesiastès aplicades a la 
seva persona i situació: «Hi ha un 
temps per cada cosa. Tot té el seu 
moment, sota el cel hi ha un moment 
per cada cosa. Hi ha un temps per 
acceptar i un altre per deixar respon
sabilitats. La vida és separació, és 
arrelar-se i desarrelar-se». Un bonic 
comiat i una bonica i breu lliçó. 

Primeres Jornades de 
Comunicadors 

Organitzades pel Secretariat Inter
diocesà de Mitjans de Comunicació 
Social (SIMCOS) i per Ràdio Estel es 
van celebrar al Casal Borja de Sant 
Cugat del Vallès les Primeres Jorna
des Comunicació i Església, els pas
sats 29 i 30 de novembre. Aquestes 



Jornades han resultat exitoses pel que 
fa al nombre d'inscrits, més de 70 co
municadors i informadors de tot 
Catalunya, i pel que fa al contingut 
-interessantíssim- de les ponències. 

L'èxit més difícil d'aconseguir 
serà veure quines coses canviaran en 
l'àmbit comunicatiu en les nostres diò
cesis després de les Jornades o bé si a 
les properes Jornades es tomarà a dir 
el mateix. Qui recollirà tot el que allà 
es va dir i ho traduirà en interessants 
propostes? Qui gestionarà les propos
tes fins a portar-les a assolir la reali
tat? No ho sé, però el treball s'ha fet i 
s'ha fet bé. 

L'obertura de les Jornades va anar 
a càrrec del bisbe d'Urgell i encarre
gat dels mitjans de comunicació so
cial dins de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, Joan Martí i Alanis, i 
la cloenda la va fer l'arquebisbe de 
Barcelona, el cardenal Ricard M. 
Carles. Ambdós van animar la tasca 
dels periodistes, informadors i comu
nicadors que treballen en els mitjans 
de comunicació, gabinets de premsa o 
que transmeten el missatge cristià a 
través de múltiples mitjans. 

La primera ponència va anar a càr
rec de Miquel Tresserras, degà de la 
Facultat de Ciències de la Comunica
ció Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull. Tresserras es va referir a 
les dificultats que tenen els periodistes 
quan es troben amb el llenguatge reli
giós i l'han de traduir al llenguatge 
que utilitzen els miljans de comunica
ció. Va concloure que ,<l'Església ne
cessita periodistes, però només els 
tindrà si hi confia de veritat». 

Sebastià Serrano, catedràtic de lin
güística general a la Universitat de 
Barcelona, va fer la segona ponència, 
sobre les Pautes per a una comunica
ció efectiva. Serrano va assenyalar la 
gran complexitat del sistema comuni
catiu humà que ha passat delllenguat
ge a l'escriptura, i ara passa de l' es
cri ptura al seu emmagatzemament i a 
la seva ràpida transmissió (talment 
com si fos un miracle l. El perill està 
en la preeminència que donem avui 
als signes audiovisuals, que tot i que 
semblen més pròxims creen més llu
nyania. 

El dissabte al matí, el director del 
Diari de Tarragona, Antoni Coll, va 
ser telegràfic en la seva ponència i va 
demanar a l'Església quatre coses: 
primer, «que l'Església agafi el telè
fon» quan es busca informació. Se
gon, que hi hagi transparència en les 
informacions. Tercer, més facilitat i 
accessibilitat als bisbes. I quart, que 
els gabinets de comunicació de l'Es
glésia estiguin en mans de professio
nals del periodisme. 

Finalment, el degà de la Facultat 
de Ciències de la Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra, Josep 
Maria Casas ús, es va referir a l'ètica 
integral dels mitjans de comunicació. 
«Aquesta ètica no sols depèn dels 
periodistes -digué Casasús-, sinó 
que depèn de tot el procés d'infor
mació. Depèn també de les fonts 
d'informació i -sobretot- de l'au
diència. que és la que finalment de
cideix si una cosa és consumible o 
no. Tots som responsables del siste
ma comunicatiu i per tant també del 
seu component ètic». I l'ètica -per a 105 



Casasús- no sols es redueix als con
tinguts de la informació (veritat o 
mentida), sinó que també afecta la 
seva forma de presentar-la. «No tot 
val. No serveix el mètode de "tot per 
l'audiència ". Perquè no hem de satis
fer només les necessitats subjectives 
de l'audiència, sinó també les seves 
necessitats objectivesii. Per això «cal 
una presència del periodista cristià en 
els mitjans de comunicació -digué 
Casasús- amb exemplaritat èticQii. 

Ascensor històric 

Des de l'ascensor de la Pia Almoi
na, que és l'edifici que hi ha a la dreta 
de la catedral -quan ens situem de 
cara a la seva porta-, es podrà fer 
ara un recorregut per la història de 
Barcelona. Un ascensor panoràmic 
instaHat a l'interior de l'edifici per
metrà fer un repàs històric de la Bar
celona que va des del segle primer abans 
de Crist al segle XVI després de Crist. 

Aquesta obra ha estat possible grà
cies al conveni que es va signar a la 
primeria del mes d'octubre entre la 
Caixa de Catalunya i l'arquebisbat de 
Barcelona, representat pel bisbe auxi
liar Joan Carrera. Des de l'ascensor de 
la Pia Almoina es podran veure les 
restes de les muralles romanes de 
Barcelona, obres del romànic i del 
gòtic, fins a arribar a la galeria porti
cada renaixentista que hi ha al capda
munt de la façana de l'edifici de la Pia 
Almoina, que és l'edifici que acull el 
Museu Diocesà de Barcelona. Actual
ment aquest Museu té una exposició per
manent de col·leccions inèdites del Mu-

106 seu Diocesà dels segles XVIU al XX. 

Lleida 
XAVIER BATISTE, corresponsal 

VIII Assemblea anual diocesana de 
la delegació d'adults 

Era el diumenge 17 de novembre 
del 1996. Tingué lloc al col'legi epis
copal. L'objectiu primer d'aquesta as
semblea era «Descobrir i potenciar en 
l'Església local les relacions entre el 
laïcat i el presbiterat per a una millor 
eficàcia evangelitzadorQii. 

És la mirada d'un prevere. Aques
ta mirada va completada al final amb 
la de Joaquim Colell, un laic dels or
ganitzats. I dic organitzats perquè 
veig que es tractava d'anar posat en 
pràctica la cinquena resolució de les 
acordades en el consell de presbiteri 
del novembre del 93. Aquesta resolu
ció fou acordada fa tres anys en una 
ponència encomanada a mossèn Ven
tura Pelegrí, després de debatre-la als 
diferents grups de mossens i laics dels 
arxiprestats. Diu així: «Perquè lafor
mació i l'acció dels laics pugui asso
lir tota l'eficàcia possible, especial
ment en el camp de l'evangelització i 
de la transformació de la societat, 
aquests necessiten associar-se. Cal 
que els sacerdots animin, doncs, els 
laics a associar-se en les diverses as
sociacions i moviments apostòlics i de 
serveis, i els donin suport amb totes 
les seves forces. ii 

Doncs bé, aquesta crònica valora
tiva ho és tan sols a partir de la presèn
cia a l'hora de dinar i a la cloenda del 



treball de grups. Per tant és una visió 
parcial. La meva valoració, la faig en 
nou punts després d'escoltar M. Àn
gels Altarriba, secretària general de 
l'Assemblea. 

I. Veig que anem avançant molt 
lentament però seriosament vers un 
laïcat organitzat. 

2. Veig que alguns laics joves, ja 
organitzats o enquadrats en algun mo
viment d'AC, van ocupant el seu lloc 
en aquest col· lectiu d'adults. 

3. Ens manca encara més visibilit
zació dels laics adults del món rural. 
Sabem que n'hi ha molts que treballen 
molt bé, i en proporció més que en el 
món urbà. 

4. Hi manca la presència simbòli
ca i testimonial de més mossens per
què els laics diuen que són Església, 
però, com em deia un d'ells, «vosal
Ires, els mossens, lambé sou Església 
i us necessitem», Jo insinuaria que 
cada arxiprestat enviés un mossèn a 
aquesta Assemblea anual, encara que 
només fos després de dinar en senyal 
de comunió i per encoratjar. 

5. Les conclusions d'enguany les 
veig molt més realistes, serioses i ope
ratives Oa sortiran en algun lloc; en el 
proper número de Quaderns de Pasto
ral miraré de fer-ne ressò). 

6. Veig un esperit i una maduresa 
propis d'uns laics adults en la fe i de 
la nostra diòcesi, que saben on van i 
que ho fan en comunió amb el magis
teri de la jerarquia (Vaticà lI, Concili 
Provincial Tarraconense, comissió de 

la Conferència Episcopal Espanyola o 
CEAS ... ). 

7. Veig enguany que ja es van di
buixant unes passes més concretes 
vers l'AC com a instrument del laïcat 
organitzat en comunió amb els bisbes. 

8. Surto molt agraït al Senyor per
què ens permet veure com aquell po
ble de Déu correspon sable que va 
predicar el Vaticà II ja dóna els seus 
fruits, encara que minsos, en una 
Assemblea com aquesta (120 parti
cipants). 

9. I una convicció final: veig que 
aquesta Assemblea és un crit en el 
sentit que això és una de les línies for
tes de l'Església del futur. Perquè o bé 
anem per ací, o no evangelitzarem. No 
és cosa d'uns aficionats. 

Valoració de Joaquim ColeU 

Amb el crit de mori el clericalisme 
podria començar la reflexió d'aquesta 
vuitena Assemblea. 

Però, tanmateix, val més que tot 
no quedi en crits, sinó que el fruit 
d'aquesta Assemblea, que cal recor" 
dar que és la vuitena, sigui la presa de 
consciència per part dels laics que a 
nosaltres ens toca, gairebé exclusiva
ment, de fer que el Regne de Déu ja 
sigui en aquest món. Ara i ac!. 

Quan hom mira la situació actual 
d'aquest món nostre, més aviat li vé
nen ganes de fugir-ne, de creure i 
d'esperar que ja l'arranjaran altres 
persones que no som nosaltres. I 107 
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aquesta temptació, molt finament a
consellada i molt subtilment seguida, 
fa que molts cristians abandonem el 
camí que ha de portar la justícia, la 
pau, la igualtat entre tots els homes. 

Doncs bé. Per vèncer la temptació 
i per vèncer les oposicions a la creació 
d'un món evangèlic, ens cal unir els 
nostres esforços i renunciar moltes 
vegades a petites discrepàncies per 
atendre tots junts les dificultats, per 
fer que la nostra capacitat de diverses 
associacions s'envigoreixi en un marc 
més ampli, més organitzat, més 
d'acord amb la nostra personalització 
laïcal i en comunió orgànica amb el 
ministeri pastoral del bisbe. 

Aquesta capacitat de treballar braç 
a braç amb persones de diversa men
talitat, però de la mateixa creença, ha 
de forjar un ambient, unes vivències 
que contrarestin el materialisme, I 'he
donisme, les injustícies ... I això només 
és possible amb uns laics cristians que 
arriben a ésser cada vegada més adults. 

I ja que hem començat amb un crit, 
podem acabar amb un cant: Iols junts 
farem força. 

XV Assemblea diocesana die 
moviments i serveis juvenils 

Diumenge, 24 de novembre de 
1996. AI col'legi dels germans maris
tes. Hi ha hagut deu tallers sobre la 
pobresa i en relació amb cada un dels 
vessants que poden interessar els jo
ves. Heus ací dues valoracions de jo
ves dels organitzats en moviments 
eclesials diocesans. 

Qui són? On són? Pobresa 
i marginació 

El diumenge 24 de novembre es va 
celebrar la quinzena edició de l'As
semblea de moviments i serveis juve
nils del bisbat de Lleida al col'legi 
Maristes Montserrat. Quinze anys 
trobant-nos, quinze anys compartint, 
quinze anys de reflexió conjunta i pre
gària. Quinze anys gaudint d'un espai 
que crea la Coordinadora de Movi
ments i Serveis Juvenils per tal que els 
joves del MlJAC, del COR, del CEC/ 
FM, dels MEGSJC, de la JOC, de la 
JARC, del MUEC, de la CVX, de 
l'AJMACOR i de l'Equip de Campa
ments puguem posar en comú expe
riències viscudes en els diferents àm
bits on treballa cada grup. 

En aquesta darrera edició, el tema 
de fons ha estat la pobresa i la margi
nació. Un tema actual, sí, vinculat al 
cristianisme i als joves, també, però 
que mai no el posen de moda. Des dels 
tallers organitzats per la coordinadora 
i conduïts per personatges relacionats 
dia a dia amb el tema proposat, els 
participants vàrem conscienciar-nos 
de la posició de la societat envers la 
pobresa i de la situació dels anome
nats tercer i quart mons. Vàrem com
prendre com l'alegria i la pobresa po
dien donar-se la mà, com es podien 
entendre pregària i pobresa i com es 
barreja tot en l'eucaristia, i vàrem po
der comentar el paper del cristianis
me, l'Església, els joves i els volunta
ris davant la pobresa. 

Després de l'acollida, les inscrip
cions i la presentació de la Coordina
dora, la XV Assemblea va començar 



amb una pregària i la introducció del 
tema a càrrec del germà Adrià. És un 
germà de la Salle de setanta-set anys, 
ple de vida i esperança, una vida dedi
cada als altres des de la mateixa po
bresa. Un testimoni espaterrant. Tot 
seguit, cadascú va assistir al taller que 
havia triat. Al meu taller, Església i 
pobresa, hi va haver una estona d'in
troducció durant la qual es recolliren 
els documents de l'Església relacio
nats amb la doctrina social i, després 
d'esmorzar, vàrem improvisar una es
tona de debat des de la perspectiva 
personal de cadascú. Quan ens en và
rem adonar, ja era hora de plegar i re
collir conclusions. Fou una estona que 
se'ns va quedar curta (dues hores de 
xerrera) però que va servir per desvet
llar les preocupacions de cadascú, per 
despertar les incògnites i promoure els 
neguits. 

Després de tot aquest batibull 
mental, s'imposava una estona de re
flexió per poder sedimentar tot el que 
s'havia remogut, un espai per pregar i 
compartir. Un espai que va permetre 
oferir les conclusions de cada taller a 
l'altar i escoltar la Paraula de Déu, 
una eucaristia que posà punt i seguit a 
un matí ben carregat de contingut. 
Més d'un centenar de joves i grans ens 
vàrem aplegar per celebrar l'eucaris
tia, empesos per unes mateixes ganes 
de compartir i seguir endavant, cadas
cú amb les seves tasques, però amb 
ideals renovats. Fa il'lusió veure que 
som uns quants els qui veiem les coses 
amb les mateixes ulleres i tenim ganes 
de canviar el món! 

Des de darrera el bolígraf, voldria 
agrair aquest espai de tertúlia-forma-

ció-debat-compartir que tanta falta fa 
entre els moviments de joves. Cal sa
ber que no estem sols, que som molts, 
malgrat que les pautes actuals ho vul
guin amagar fomentant l' individualis
me i l'egoisme. Que siguin quinze 
més i per molts anys. 

ALEXANDRE ESCOLÀ I AGUSTí, 
cop de l'Agrupament Escolta ¡ Guio 

Renaix l'Esquinç de lleida. MEGSJC 

Assemblea de moviments a 
Lleida '96 

Pobresa. Quan sentim o anome
nem aquesta paraula, normalment ens 
vénen al cap tot d'imatges de gent 
amb gana, que volta pels carrers, mal 
vestida. Fins i tot pensem en aquells 
pobres del Tercer Món que veiem al 
telenotícies i que apareixen desnodrits 
i amb aquells ventres inflats per la 
gana. Pensem també en aquell vellet 
que duu un abric foradat i que ens de
mana una almoina quan sortim de 
l'església els diumenges. 

Però mai no ens parem a pensar 
que el mÓn està ple de pobreses i que, 
de ben segur, nosaltres en patim algu
na. Que com s'explica això? Doncs, 
mira, hi ha el pobre en amics, el pobre 
en valors morals, el pobre en família 
(no té una família com cal), el pobre 
que pateix alguna dependència (alco
hol, drogues ... ), el pobre malalt (sida, 
càncer ... ), el pobre ... I així podríem 
fer-ne una llarga. llista com la que 
vàrem fer a l'Assemblea de movi
ments de Lleida, el passat dia 24 de 
novembre. 109 



El tema de l'Assemblea d'enguany 
es resumia amb el títol Qui són? On 
són? Pobresa i marginació. Després 
de la presentació de la Coordinadora 
de moviments tinguérem una petita 
obra de teatre a càrrec de l'Equip de 
Campaments, que va començar a en
tonar-nos. La introducció al tema ens 
la va fer el germà Adrià, que actual
ment està al Barri Xino de Barcelona 
ajudant la gent del carrer. Està en un 
casal on els donen menjar i roba i fan 
el que poden per ells. També visita les 
presons. Té un grapat d'anècdotes per 
explicar que fan esborronar el més in
sensible! Després ens repartírem en 
els diversos tallers que hi havia: So
cietat de consum i pobresa - Tercer 
Món i pobresa - Quart Món i pobresa 
- Pregària i pobresa - Eucaristia i po
bresa - Voluntariat i pobresa - Cristia
nisme i pobresa - Església i pobresa -
Joves i pobresa. 

Jo només puc fer-vos particips del 
talleronjo vaig assistir (Joves i pobre
sa), però crec que la finalitat de tots 
era ben bé la mateixa. M'imagino que 
el que es va pretendre era que, des de 
diferents àmbits de la nostra societat, 
veiéssim les pobreses que tenim. Fer
nos obrir els ulls. I sobretot conscien
ciar-nos que tots podem fer-hi alguna 
cosa. Del taller de Joventut i pobresa 
es va poder treure molt de profit per
què vàrem tenir la gran sort que el 
grup era molt diversificat. Hi havia 
gent del MIJAC (treball amb nens), de 
la JOC (d'àmbit obrer), de la JARC 
(joves d'acció rural), del MUEC (mo
viment universitari), CVX i Equip de 
Campaments (treball amb nens pro
blemàtics i de carrer). Així que tots 

110 podíem aportar-hi diferents experièn-

cies des del nostre moviment. La con
clusió final fou una llarga llista de 
pobreses (com ja us he dit d'un bon 
principi) i amb la conclusió que, a 
banda de donar-los molt d'amor 
(normalment aquesta gent n'està molt 
necessitada), hem de conscienciar la 
gent del nostre voltant i prendre com
promisos. També hem de compartir 
les diferents resolucions que prenem 
amb els altres grups. 

Crec que amb un tema com aquest 
per treballar, hauríem hagut de dispo
sar de molt més temps. Però el que 
va agradar moltíssim és que allí hi 
havia gent molt jove (quinze, setze 
anys) amb les idees molt clares. Això 
és una gran satisfacció per als molts 
animadors o educadors que tenim. 
Realment la formació que reben i re
bem, sembla que no passa desaperce
buda. I això encoratja moltíssim, ja 
que la iniciació i la formació són un 
punt una mica difícil per a qualsevol 
moviment. 

Després ja vingué un dinar com
partit, un cafè-rock i les informacions 
puntuals de cada moviment. 

El dia fou perfecte. És molt enco
ratjador veure tanta gent amb les 
mateixes idees que tu, que aprofita el 
diumenge per fer coses d'aquesta 
mena. A la gent que està començant, 
suposo que els deu agradar molt 
trobar-se amb tant de jovent. La va
loració de la jornada, per mi, va ser 
excel·lent. 

IOLANDA FARRÉ I PEIRÓ, 
Sudanell. 

Secretària diocesana. 



Inici de curs entre els joves JARC 

Tots els moviments eclesials ini
cien el curs amb unajomada de cap de 
setmana. 

És bo que cada moviment d'AC 
especialitzat visualitzi a escala dioce
sana que estan organitzats com a mo
viment eclesial. És bo que tots els mi
litants dels diferents pobles es trobin 
junts. És una manera de prendre cons
ciència de ser Església diocesana. 

El MUEC i la JOC feren la seva 
jornada d'inici de curs. Us explico ara 
la de la JARC. 

Aquesta jornada de la JARC tin
gué lloc a Miravall, casa de trobades 
de la diòcesi prop de Juneda. Aquesta 
convivència fou els dies 19 i 20 
d'octubre. 

Enguany, volent no restar tancats 
entre nosaltres sinó compartir l'esperit 
del moviment JARC, ens vàrem distri
buir el temps anant a un poblet veí 
(l'Albagès) després d'haver convidat 
tots els joves del poble uns dies abans. 

Era per allò d'opció pels pobres, 
tot i que els nostres poblets, algunes 
vegades, tenen més riquesa humana i 
espiritual que molts pobles més grans. 

Al Mas-colònia de Miravall, a vint 
quilòmetres de l' Albagès, ens vàrem 
trobar per escalfar motors i sopar amb 
els testimonis dels tres tallers. A les 
deu del vespre empreníem la marxa 
cap a l'Albagès, població de vuit
cents habitants, d'on hi havia sortit 
una militant de la JARC feia anys. 

La festa de la nit del dissabte fou 
en primer lloc a base de tres taules o 
minitallers compartits en una sessió 
de presentació de la JARC per part 
d'una militant i, a continuació, en sa
les veïnes, uns alcohòlics anònims, 
uns monitors de treball amb infants 
marginats i l'equip ecològic la Bran
queta de Juneda ens oferiren durant 
una hora el seu testimoni. 

Cert que els joves una mica més 
grans havien d'anar a la disco aquell 
dissabte i, per tant, ja tenien els seus 
plans fonnats d'una setmana per l'al
tra. Però restaren amb nosaltres durant 
els tallers. 

Cert que teníem promès organitzar 
ball després dels tallers i ens fracassà 
el grup Xala, de Torres de Segre. l, és 
clar, això fou una promesa no acom
plerta i per allò de als minyons no els 
prometis si no els dons, vàrem mancar, 
i cal reparar~ho; si no, no esperem que 
una altra vegada es fiïn de nosaltres. 

No obstant això, vàrem compartir 
la nit al cafè del poble amb la resta de 
joves i també els deixà bon gust de 
boca. 

I a les dues de la matinada, altra 
vegada cotxes, carretera i manta cap a 
Miravall. El matí del diumenge fou tot 
compartint l'eucaristia amb el poble. 
Fou una convivència animada. Un 
nou grup de joves vol iniciar-se en la 
JARC. 

El dinar fou altra vegada a la casa 
de Miravall i la sobretaula, tot infor
mant dels diferents equips diocesans i 
del moviment, fou un final que va dei- 111 
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xar molt bon regust de novetat i en
grescament per a la mateixa Coordi
nadora diocesana. 

En preparar-ho, teníem por perquè 
l'any anterior havia resultat un desas
tre. Cert que no hi deixàrem anar els 
més joves. Així ho acordàrem per a 
aquesta trobada en la Coordinadora 
diocesana de la JARC. 

Com veieu, aquest moviment de 
joves, al qual encoratja el nostre Con
cili en la Resolució 22 prioritària, és 
un dels pocs testimonis de fe entre eis 
joves del món rural. Món rural que en 
els bisbats de la Seu, de Lleida, de 
Solsona i d'altres, està constituït per 
joves que viuen aïllats en una munió 
de poblets amb molt poca vida. [ per 
això pensem que s'agraeix una oferta 
d'aquesta mena. 

Institut Superior de Ciències 
Religioses de Lleida. 

Un pont entre la cultura i lufe 

El dia 17 d'octubre passat, amb la 
conferència de mossèn Salvador Pié a 
l'aula magna de l'Estudi General de 
Lleida o Universitat civil, quedà inau
gurat el curs 96-97 d'aquest Institut 
eclesial que en diem IREL. Aquest 
acte, i on tingué lloc, ja volien expres
sar la finalitat de l 'IREL. Aquesta ins
titució acadèmica de la diòcesi està 
destinada a omplir una necessitat del 
postconcili nostre i de la postmoderni
tat en aquests moments. 

Apostem per fer un diàleg entre la 
fe i la cultura, i a la vegada preparar 
tots aquells laics o sacerdots que vul-

guin tenir uns estudis superiors en 
l'àmbit de la teologia i la pastoral. 

Les titulacions són de diplomatura 
o de llicenciatura en ciències religio
ses, reconegudes a efectes civils. Te
nim, per tant, una eina molt apropiada 
perquè els laics que hauran d'evange
litzar o animar moltes tasques de la 
pastoral o l'educació religiosa en el 
futur, estiguin capacitats per fer bé el 
que fan i a la vegada ho vagin millo
rant amb l'assessorament científic 
d'aquest Institut Superior diocesà. 

És un Institut semblant als de 
les diòcesis de Girona, Tarragona 
i Barcelona. Jo hi veig en aquests ins
truments una posada en pràctica de les 
resolucions del nostre Concili: Reso
lució 47 vinculant i prioritària. I a la 
vegada la creació d'unes eines per 
poder respondre tota una sèrie de pe
ticions que demana el mateix Concili 
en altres resolucions. És per tant un 
instrument per treballar en profunditat 
ja ara i a llarg termini, i d'una manera 
nova. Vull dir amb estratègies noves. 
És a dir: penso que tota la diócesi, en 
les seves delegacions o arxiprestats, 
ha de servir-se de l'TREL per organit
zar la formació dels seus membres o 
agents de pastoral. Hem d'evitar el 
capellisme formatiu sense necessitat i 
la multiplicació de cursos que algunes 
vegades són dispersió i malbarata
ment de forces. 

Aquest Institut és reconegut per la 
Congregació per l'Educació Catòlica 
de la Santa Seu amb data del 22 de 
maig de 1996. A més, està patrocinat 
per la Facultat de Teologia de 
Catalunya. 



Té signats convenis amb la Uni
versitat de Lleida, l'Institut d'Estudis 
Ilerdencs, la Fundació Joan Maragall 
(Fe i Cultura) i la Fundació Joan Espi
nal (Cristianisme i Justícia). 

Els estudiants de la UdLl poden 
obtenir crèdits de lliure configuració 
matriculant-se en les assignatures del 
currículum ordinari de l'IREL. 

L'ànima de tot això és Ramon Prat i 
un equip molt ben triat de cristians sor
tits del treball eclesial o universitari que 
aglutina, preveu i programa els cursos 
institucionals i els que convinguin en 
funció de les necessitats de l'Església. 

Cnrs d'animadors de pastoral 
de joves 

S'està portant a la pràctica una 
oferta d'aquestes que la Delegació de 
Joves, l'Escola de l'Esplai i l'Institut 
Superior de Ciències Religioses de 
Lleida tenen prevista quan es demani. 
És la que s'està fent a l'arxiprestat del 
Baix Segre. S 'han enviat invitacions a 
totes les parròquies. Hi ha una partici
pació de dinou animadors de joves, 
bàsicament d'aquest arxiprestat. 
Tres blocs de contingut: 

El primer és la situació del jovent 
actualment i la relació amb la fe. 

El segon és allò que creiem, és a 
dir: tots els continguts de la fe. 

El tercer són les eines o media
cions que tenim a l'Església per evan
gelitzar (moviments, serveis, delega
cions, metodologies, etc.). 

Són quaranta hores de reflexió que 
nosaltres hem programat durant els 
diumenges de novembre a febrer, els 
matins de 10 a 14 hores. És una posa
da en marxa de la Resolució 28 prio
ritària t) del Concili, així com també 
de la Resolució 29 dl. 

Federació Diocesana dels 
Moviments d'AC de la Diòcesi 

S'estan enllestint els Estatuts de 
tota l'AC que hauran de regir la nos
tra diòcesi. Esperem que, després de 
ser treballats pels responsables dioce
sans, el senyor bisbe els aprovi. 

Aquesta tasca s'està fent per part 
dels presidents i consiliaris d'AC que 
actualment hi ha a la diòcesi: MIJAC, 
JARC, MUEC, GOAC, AC General 
d 'Homes i Dones Professionals 
(MPC). Aquests responsables han es
tat convocats pels delegats respectius 
i el vicari general de pastoral, mossèn 
Ventura Pelegrí; tot això per poder rea
litzar les resolucions 25, 28 p. i, sobre
tot, la 29 i la 131 b del nostre Concili. 

En aquests Estatuts es demana que hi 
hagi una coordinació de tots els movi
ments d'AC: nens,joves i adults. És una 
tasca feixuga però cal realitzar-la per 
evitar problemes en el futur i amb vistes a 
visibilitzar aquella Esglésiade Jesús predi
cada pel Vaticà lI, on els batejats laics 
puguin exercitar la seva vocació amb 
tota la força en virtut del seu baptisme. 
A més, tota aquesta tasca s'està portant 
endavant acomplint l'esperit i la lletra de 
les resolucions (3 i 5) acordades en el 
consell de presbiteri del setembre de 1993, 
que es va avançar al nostre Concili. 113 
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Girona 
JOAN CARRERES i PÉRA, 
corresponsal 

La Cadira de Carlemany 

L'Església missionera 

La diada del Domund, la inestabi
litat política i les crisis socials que 
afecten el Tercer Món, fan dels països 
de missió una actualitat constant; així, 
al marge de l'Església institucional 
-força maltractada pels mitjans de co
municació actuals-, són notícia cons
tant d'actualitat els missioners i mis
sioneres; representen el destacament 
punta i són, juntament amb els serveis 
de Càritas, un espai d'evangelització 
permanent dins el nostre món secula
ritzat. 

En aquest sentit, és d'agrair la in
formació permanent que amb aquest 
col, lectiu ha establert la diòcesi de 
Girona, missionera per excel'lència: 
una diòcesi que no arriba ni al mig 
milió d'habitants, ni al mig miler de 
preveres, però que compta amb noran
ta-sis missioners i missioneres que, 
provinents de diferents ordes religio
sos, el món seglar i el clergat, exercei
xen el seu testimoniatge de fe i de vida 
a trenta-un països d'Amèrica, Àsia, i 
Oceania. 

IV Jornada de Pastoral 
Penitenciària 

Organitzada per les capellanies i 
equips de voluntaris dels centres peni
tenciaris de Catalunya, el 23 de no
vembre tingué lloc a Girona, al col·
legi Bisbe Cartañà, la IV Jornada de 
Pastoral Penitenciària a Catalunya, 
amb dues ponències: El futur de la 
pastoral penitenciària, per Joan Bes
tard, vicari general de Mallorca, i El 
voluntariat cristià a la presó, per 
Llorenç Tous i Massanet, capellà de 
presó, també de Mallorca. 

Jornada Diocesana de Pastoral de 
la Salut 

Des de fa alguns anys s'ha revita
litzat a la diòcesi el servei d'atenció 
als malalts. Enguany, amb el títol de 
El vell malalt, ha tingut lloc el 24 de 
novembre la Jornada Diocesana. Des
prés de la presentació de la campanya, 
a càrrec del pare Jordi Pijoan i Parella
da, claretià, s'ha efectuat una taula 
rodona per debatre l'acció social entre 
els malalts vells. 

Cal agrair que, d'una vegada per 
totes, s'hagin deixat de banda els sub
terfugis que volen emmascarar aques
ta realitat humana de plenitud que és 
la vellesa amb noms com gent gran, 
tercera edat, o encara el més equívoc 
d'edat creixent que hem sentit algunes 
vegades, i que si correspon a alguna 
franja d'edat no és pas precisament a 
la de la vellesa. Hem de tornar a dir les 
coses pel seu nom, i potenciar, com 
féu un dia Jacques Leclerc en el seu 
llibre, la joia d'envellir. 



Trobades prematrimonials 
Acolliment de parelles 

Per primera vegada des de la remo
delació dels arxiprestats de la diòcesi, 
l'any 1995, el Secretariat Diocesà de 
Pastoral Familiar -pertanyent a la de
legació episcopal d'apostolat seglar
ha presentat el programa de trobades 
prematrimonials amb cobertura en 
tots els arxiprestats de la diòcesi. 

És una lloable iniciativa, si es té en 
compte el caràcter nòmada de la jo
ventut actual i la diferent procedència 
geogràfica dels nois i noies. Des de fa 
set anys funcionen a la diòcesi els 
equips de prematrimonial i acollidors 
de parelles; començaren a Girona i en 
aquests moments formen una xarxa 
que abasta tot el bisbat. Per al 13 
d'abril de 1997 hi ha prevista la VlII 
trobada dels equips, per canviar im
pressions i valorar la tasca efectuada. 

Delegació dels mitjans de 
comunicació del bisbat 

A Catalunya, des de l'aparició de 
la desgraciada COPE, que en comptes 
de fer llum fa fum, la incidència de 
l'Església en el món dels mass media 
ha estat objecte permanent de debat. 
Quin és l'ús que fa actualment l'Es
glésia d'aquesta formidable platafor
ma que són els mitjans de comunica
ció social (premsa, ràdio, televisió, 
autopistes de la informació, etc.). 

Aquesta negligència per part de les 
diòcesis catalanes respecte d'uns ins
truments tan fonamentals per a l' evan
gelització i la divulgació de la vida de 

l'Església, s'ha intentat cobrir en els 
darrers anys amb l'aparició de Ràdio 
Estel -que, diguem-ho de passada, 
encara no arriba a Girona- i, sobretot, 
amb les resolucions del Concili de la 
Tarraconense respecte dels mitjans de 
comunicació social, sintetitzades en 
quatre punts: 

a) Recollir i difondre la informació 
religiosa. 

b) Ajudar a formar opinió pública 
sobre les qüestions que afecten el poble 
des d'una perspectiva ètica i evangèlica. 

c) Assessorar els agents de la pas
toral en les seves intervencions en els 
mitjans de comunicació social. 

d) Proposar un pla pastoral glo
bal sobre l'ús adequat dels mitjans 
de comunicació amb vistes a l'evan
gelització. 

Sensible a aquestes propostes, la 
delegació del clergat de la diòcesi de 
Girona, conjuntament amb l'Institut 
Superior de Ciències Religioses, ofe
reix als preveres diocesans dos cursets 
de formació permanent gratuïta. Tin
dran lloc al Seminari diocesà, el matí 
de cada dijous, durant el primer i se
gon semestres del curs 96-97. Entre 
els temes, els quals afecten la premsa 
escrita -des del Full Parroquial fins 
als rotatius de tiratges massius-, la 
ràdio i la televisió, destaca el semina
ri dirigit pel senyor Santiago Ramen
tol, de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la UAB, que tindrà 
lloc el 12 de desembre amb el títol 
L'Església de Catalunya davant el 
repte de la comunicació. 115 



Paral·lelament, des de la delegació 
de mitjans de comunicació del bisbat, 
que dirigeix el senyor Carles Sanchez, 
s 'ha organitzat in situ, a diferents po
blacions de la diòcesi, una sèrie de 
taules rodones, conferències i debats 
sobre temes d'actualitat, de periodici
tat mensual (octubre 96-maig 97) la 
capvesprada dels dimecres. S'hi han 
acollit les parròquies de Girona, Ro
ses, Blanes, Olot, Arenys de Mar, 
Palafrugell i Anglès. 

Diccionari giro ni del Concili 

Els agents de la pastoral de la diò
cesi de Girona acaben de rebre un lli
bre curiós i útil, de 135 pàgines, titu
lat Recepció del Concili Provincial 
Tarraconense. Bisbat de Girona. Tro
bades de reflexió. Es tracta d'un qua
dern-guia recapitu!ador: s'hi apleguen 
diferents resolucions del proppassat 
Concili català, seleccionades per te
mes, a manera de diccionari, amb vis
tes a una reflexió personal feta en tre
ball d'equip. 

L'índex no és pas exhaustiu, sinó 
selectiu: amb criteri didàctic, ofereix 
uns punts de referència fonamentals 
que, no en dubtem, seran de gran ajut 
per introduir l'esperit del Concili en 
els programes de formació permanent: 
després d'aplegar les diferents reso
lucions que parlen del tema escollit, 
s'estableixen, a manera d'enquesta, 
una sèrie de qüestions per analitzar i 
debatre en grup. 

Després d'una presentació conci
sa i programàtica, a càrrec del bis-

116 be de la diòcesi, monsenyor Jaume 

Camprodon, s'inclou una Pregària 
per a la recepció del CPT (que re
produïm al final), s'explica el mèto
de de treball i es desglossen així 
trenta-vuit temes: 

L'anunci del Concili a la societat 
Anunciar Jesucrist als allunyats 
Apostolat seglar 
Arxiprestat 
Catequesi 
Compromís 
Comunitat 
Dona en l'Església 
Economia de l'Església 
Ecumenisme 
Ensenyament 
Evangelització 
Família 
Formació permanent 
Joves 
Litúrgia 
Malalts 
Migracions 
Ministeri ordenat 
Missions 
Mitjans de comunicació social 
Mobilitat humana 
Món marítim 
Món obrer 
Món rural 
Paraula de Déu 
Parròquia 
Pastoral universitària 
Pobres 
Pregària 
Presos 
Religiosos 
Santuaris 
Temps lliure 
Tercer Món 
Turisme 
Vocacions 
Voluntariat social 



Molt cenyits a la primera resolució 
conciliar, L'Església anuncia Crist a 
tots els homes i dones, tot i que els te
mes s'han escollit des del punt de vis
ta pastoral del bisbat de Girona, la 
major part dels casos són exportables 
a la resta de les diòcesis catalanes. Sap 
greu que, tenint en compte la mobili-

tat humana (un dels temes proposats) 
de Catalunya, aquest exceHent Dic
cionari del Concili s 'hagi constrenyit 
a Girona; per què no hauria pogut ser, 
elaborat a nivell de totes les diòcesis, 
el primer fruit d'una tasca de treball 
conjunta que el mateix Concili propo
sa en la seva quarta resolució? 

Oració per a la recepció 

del Concili Provincial Tarraconense 

Déu i Senyor nostre, 
que guardeu i conduïu l'Església, 

vetlleu amorosament per les diòcesis catalanes 
que imploren el vostre ajut 
per dur a bon terme les resolucions 
del Concili que han celebrat. 

Que la força de l'Esperit Sant 
inspiri i acompanyi totes les accions 
que les han de fer fructificar generosament. 

Que la vostra gràcia, ferment de comunió i de pau, 
aplegui a tots, pastors i fidels, 
en la unitat de l'amor de Crist. 

Feu que, ajudats per la intercessió 
de la Mare de Déu, sota l'advocació de Montserrat, 
siguem amatents a donar testimoni 
de fe i de caritat, 
perquè l'anunci de la Bona Nova arribi fidelment 
als homes i dones dels nostres temps. 

Concediu-nos-ho, a glòria i lloança del vostre nom, 
per Crist Senyor nostre. 
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Tortosa 
JOAN A. MARTíNEZ i GARCíA, 
corresponsal 

Una restauració agosarada 

Alcalà de Xivert és la fita entre els 
dos bisbats de Tortosa i Castelló. El 
campanar més esvelt i bonic de tot el 
regne valencià és la monjoia del terme 
del nostre bisbat per la part valencia
na. El temple fa joc amb el magnífic 
campanar barroc. A poc a poc s'ha 
anat restaurant amb criteris que respo
nen al nostre temps. Els retaules xori
guerescos que donaven proporció i 
elegància al temple profanat per la 
Guerra Civil van ser cremats. Els ca
lia restaurar trobant fórmules de re
conciliació amb temps i que foren 
menys costoses. Que les noves gene
racions entrant a pregar es trobessen 
més al seu gust. AI gran espai de l' al
tar major, restaurat d'urgència a la 
postguerra, calia buscar-li una solució 
definitiva i adient. 

Els artífexs han estat els tres preve
res que pertanyen a una família d'ar
rels carlines de la propera ciutat de 
Benicarló i que fa molts anys que 
porten la parròquia d' AIeala. També 
este poble té arrels carlines i la sin
tonia inicial no va ser difícil, però 
calia no mirar el passat en cap sentit 
i descobrir el temps oportú per evo
lucionar vers una Església que no 
crea guerres civils sinó reconcilia
cions en els diversos moments de la 
història. 

L'artista escollit ha estat un nou 
valor de l'art pictòric valencià, el bor
rianenc Vicent Traver i Calzada. Un 
gran mural emmarcat amb sanefa bar
roca representa la degollació de sant 
Joan Baptista, advocació a la qual està 
dedicat el temple. El sant i els tres 
botxins, un d'ells amb destral a la mà, 
forma el grup principal amb colors 
vivíssims de l'ultrarealisme modem. 
Al fons hi ha Herodes muntat en un 
cavall però en la penombra i en un 
únic color blavós, emmarcat en el pai
satge nebulós on està dibuixat el poble 
amb el classic campanar. Al peu de les 
tres figures principals i amb el mateix 
color blavós hi ha tres escenes, una del 
baptisme de Joan en el Jordà i dues de 
la ballarina Herodies, que va demanar 
el cap de Joan Baptista. 

Els tres cossos, nus de cintura per 
amunt, són d'una bellesa apol'línia 
impressionant i amb els cabells com 
els nostres joves clàssics de discoteca. 
Però el detall que arrodoneix la nove
tat està en els pantalons de verd bigar
rat com els soldats actuals de l'OTAN 
i amb les botes del mateix uniforme. 
El detall ha portat polèmica. Tothom 
va a veure els botxins vestits ramejats 
de verd ampolla. I encara que a pocs, 
queda algú que li sap mal la profana
ció del color verd militar, precisament 
dintre d'una església i, com era d'es
perar, ha començat a córrer un plec de 
firmes perquè es tregui el desacata
ment a les forces armades. 

El IV curset d'estiu 

El curset d'estiu dedicat a la for
mació permanent ha pres la força de 



costum i cada any el clergat no sols 
l'espera sinó que va augmentant en 
nombre de gent. Enguany ja és el IV i 
ha estat dedicat a la cristologia com a 
tema de fons i als temes d'actualitat. 
La cristologia ha estat posada en bo
nes mans: Rovira Belloso, professor 
de la Facultat de Teologia de Cata
lunya, que un company el definia com 
un nen savi. Nen, per la forma de dir i 
de comunicar-se. Fa la sensació que es 
pregunta a si mateix amb la mateixa 
innocència que el nen que no sap i vol 
saber, i savi perquè el que diu ho diu 
molt pensat i sabent el que altres han 
dit sobre la matèria. Escoltar les tres 
conferènciesJesucrist,fill de Déu,fill 
de Maria va estar una delícia. Les 
dues conferències de Vicent Collado, 
catedràtic de Sagrada Escriptura de la 
Facultat de Teologia de València, so
bre El temps de Déu i el temps de l 'ho
me també van agradar molt i van estar 
pronunciades amb la fonètica valen
ciana que tant agrada a Tortosa. 

Dintre de la segona part, els temes 
d'actualitat, Jordi M. Escudé, profes
sor de Moral de la Facultat de Teolo
gia de Catalunya, va arribar a marejar 
la gent endinsant-la en el vertiginós 
món de la bioètica. Precisament per
què era molt clar i conCÍs en els plan
tejaments, però sense estalviar la dura 
problemàtica que avui dia presenta la 
matèria, va aconseguir esglaiar la gent 
no habituada a la complexitat, als co
neixements i tècniques genètiques del 
nostre temps. Semblant actitud va 
prendre la gent davant del fascinant 
mÓn que va presentar Mn. Francesc 
Nicolau, professor de la Facultat Ecle
siàstica de Filosofia de Catalunya, 
quan va explicar la situació actual so-

bre els temes L'origen del cosmos, de 
la vida i de l'home, les xifres astronò
miques que barallava en les diverses 
hipòtesis espantaven la gent. 

Altres temes d'actualitat van ser 
exposats per Jordi Sarsanedas, escrip
tor i cap de redacció de Serra d'Or, 
que ens va parlar sobre La literatura, 
avui i, amb gran erudició, ens va pre
sentar el problema literari des de 
molts angles de visió. Santiago Ra
mentol, professor de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i director de 
Ràdio Estel, estadístiques en mà, ens 
va presentar una crua visió sobre Els 
reptes de l'Església davant l'era de 
les comunicacions. L'Església, cada 
cop més marginada pels mitjans de 
comunicació, compta poc en el món 
modem perquè no origina notícia per 
als interessos del món d'avui. 

Finalment, la part de litúrgia i espi
ritualitat va estar coberta per dos clàs
sics en els nostres cursets d'estiu: Mn. 
Pere Farnés, director de la revista Li
túrgia i Espiritualitat, que ens va par
lar sobre el ritual del matrimoni i la 
problemàtica de casar gent batejada 
que té o poca o no gens de fe. L'últim 
dia va donar dues conferències Mn. 
Ramon Prat, director de l'Institut 
d'Estudis Religiosos de Lleida, que 
ens va parlar sobre El dinamisme de la 
comunitat i va abundar en un tema 
que li és propi i familiar, com és el 
d'engrescar el prevere perquè no sigui 
un pastor que es pastura a si mateix, 
sinó que sigui el que dinamitza la co
munitat des de dintre. 

El col'lectiu d'assistents, cada cop 
més gran, va estar molt content i va 119 



poder conviure en els amples passa
dissos del Seminari on tantes coses es 
comuniquen i es couen dintre del món 
clerical. 

El final del cisma d'Occident 

El passat dia 15 d'agost a l'arxi
prestal de Sant Mateu, capital del 
Mestrat, i els dies 17 i 18 d'agost al 
castell templer de Peníscola, que va 
ser residència del papa Benet XIII 
(Pere de Lluna), el grup teatral Tabo
la, que respon a l'antiga congregació 
dels Lluisos de Vila-real, va presentar 
l'obra teatral Final del Cisma de Oc
cidente, text original de Manuel 
VilIareal Casal ta. El marc del temple 
gòtic de l'arxiprestal de Sant Mateu 
era molt adient, com també el castell 
de Peníscola. El luxe d'il·luminació i 
vestuari, extraordinaris. A Sant Mateu 
va estar mal resolta la qüestió de la 
megafonia i va fer pesada la represen
tació, que va estar presidida pel vicari 
general de la nostra diòcesi, Mn. Josep 
M. Tomàs, i per Dolores Pascual, ger
mana de Mn. Vicent Pascual, que fou 
l'inspirador de l'obra a l'autor actual. 

Els moviments de masses de pesca
dors de Peníscola, de camperols de Sant 
Mateu i de soldats acompanyant el ca
dàver del Papa eren de gran bellesa plàs
tica, però la referència històrica a Sant 
Mateu, com a lloc del fi del cisma d'Oc
cident, va estar pràcticament nul·la. 

Totes tres representacions van es
tar patrocinades per la Diputació de 
Castelló de la Plana i pels ajuntaments 
de Sant Mateu i de Peníscola. El tema 

120 no era molt adient en un temps de laï-

cisme, on el roig porpra cardenalici, 
que abundava en el vestuari teatral, no 
és el color preferit del present històric, 
i la pàgina desgraciada del cisma con
tribueix a afeblir el concepte d'Esglé
sia en un temps en què s 'hi veu, no la 
mare dels cristians, sinó la causa de 
tots els mals. El fet que a Sant Mateu 
es representés dintre de l'arxiprestal, 
feia veure més la vinculació històrica 
de l'Església en el tema representat. 
Llàstima que essent tot el públic va
lencià, tot va ser en castellà, menys els 
cors de la missa de Rafael Beltran 
Moner que acompanyava els movi
ments de masses entre el públic. 

La novena dels tres bisbes 

La novena de la Mare de Déu de la 
Cinta és sempre el punt més àlgid de 
la devoció mariana de Tortosa. Dues 
novetats importants hi ha hagut en
guany. Una, que qui ha portat l'esten
dard marià a la famosa processó on 
participa tota Tortosa ha estat per pri
mera vegada una dona, Núria de Gis
pert i Català, consellera de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya. Sempre 
s 'havia invitat alguna personalitat, 
però mai una dona. L'altra ha estat la 
predicació de la novena feta per tres 
bisbes. Va començar l'antic bisbe nos
tre, actualment cardenal arquebisbe de 
Barcelona, a qui la catedral plena de 
gom a gom va dedicar una llarga ova
ció, abans de començar el primer ser
mó, com un testimoni d'adhesió i de 
desgreuge a la campanya difamatòria 
en la premsa contra el cardenal Carles, 
que va poder copsar l'estima que el 
poble de Tortosa encara li guarda. Els 
altres tres dies els va predicar D. 



Antonio Cañizares Llovera, bisbe 
d' Àvila, i els tres últims l'actual bisbe 
de Tortosa, Lluís Martínez i Sistach. 
Sempre es busca un bon predicador per 
a la novena, però també enguany ha es
tat novetat que la prediquin tres bisbes. 

Quan entrava a la catedral, vaig 
trobar D. Justo López Melús, sacerdot 
operari diocesà, que fou rector del 
Col·legi de Sant Josep de la nostra 
ciutat i és actualment rector del Semi
nari de Toledo, i, tot just en el moment 
que començaven les oracions prepara
tòries a la novena, recitades pel prior 
de l'Arxiconfraria, tot estranyat em 
diu: «Pero ¿ todavía hacen la novena 
en castellano?». Resulta incongruent 
que els predicadors, a excepció del 
bisbe d ' Àvila, prediquen en català al 
poble i tota la part devocional sigui 
encara no sols en castellà, sinó d'un 
contengut en què el poble fidel no es 
veu reflectit i sols per l'esma del 
temps passat continua resant anacrò
nicament. 

Pau Segura, de la Sénia, escolà de 
Montserrat 

Per altres llocs no seria notícia que 
un nen formés part de l'Escolania de 
Montserrat; per a nosaltres si. Som les 
terres del sud i Pau Segura trenca 
una llunyania entre Montserrat i les 
nostres terres: teníem un monjo de 
Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, Lluís 
Juanós, i ja va ser un gran pas, però la 
Sénia és terra fronterera amb el Regne i 
el Principat. En un poble fred, religiosa
ment parlant, la veu de Pau pot ser la 
crida a una major vinculació a l'Esglé
sia que continua fent art i espiritualitat. 

El discnrs d'un prevere en la 
diada de Catalunya 

Cada any el municipi celebra l' 1I 
de setembre amb un discurs d'una per
sonalitat del món de la cultura o de la 
política, en el saló de plens de l' Ajun
tament de Tortosa. Enguany l'invitat 
ha estat mossèn Joaquim Blanch, rec
tor de la parròquia de Camp-redó i 
corresponsal de Catalunya Cristiana 
del nostre bisbat. El tema ha estat 
Aportacions dels cris tians al fet dife
rencial calalà. La millor part ha estat 
el recorregut històric, en l'àmbit de tot 
Catalunya i en l'àmbit de les nostres 
comarques, de l'aportació que l'Es
glésia ha fet en les diverses èpoques; i 
encara que l'última part no volia ser 
un sermó, ha pres un to moralista. 
Malgrat tot, el llarg discurs ha estat 
molt aplaudit. 

Per a uns, un capellà no té res a dir 
l'onze de setembre perquè és un home 
desfasat i sense autoritat moral per 
celebrar la diada; per a altres, no deu 
posar-se en un afer polític catalanista 
perquè no és la seva missió, i molts 
dels que diuen això són dels que van 
estirar, a grat o a desgrat, el braç i es
tendre la mà mentre cantaven el Cara 
al sol sense cap escrúpol polític. Al
tres, i per sort la majoria, són els que 
veuen bé que en el ventall d'una so
cietat pluralista, un ciutadà, encara 
que sigui prevere, té quelcom a dir des 
de la seva condició. Aquests són els 
que van aplaudir Mn. Joaquim Blanch 
i Bahima, dissentint potser de moltes 
coses que va dir, encara que les digue
ra molt ben dites. 
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Urgell 
PAU MARQUÈS i SORT, corresponsal 

A U rgell, creix Vida Creixent 

Fa uns quants anys a casa nostra es 
va sembrar el gra que seria l'embrió i 
futur desenvolupament del moviment 
cristià de Vida Creixent. Moviment 
seglar de gent gran unida per viure en 
més fe, convivència, generositat i al
truisme. Per aquestes persones, posar 
vida als anys és la seva il'lusió i la 
seva dèria. 

Gràcies a l'entusiasme i consagra
ció del senyor Carles Dalmau, el grup, 
aquí a la Seu, ha anat creixent en nom
bre i qualitat. Un cop al mes, el consi
liari fa una acurada exposició dels te
mes proposats des de la direcció. I 
entre setmana, en diversos grups, es 
dialoga i s'aprofundeix sobre el tema 
tractat. 

Exigència formal i totalment ne
cessària és posar ordre al cervell i al 
cor, i creure que la nostra vida és ab
solutament útil i s'ha de viure amb il'
lusió i alegria, convençuts sempre que 
tenim un lloc dintre d'aquest món, al 
qualli costa donar el braç a tòrcer da
vant les forces de l'esperit. Un poble 
s'empobreix, i a curt termini s'enfon
sa quan el tenir i el produir és l'únic 
valor a tenir en compte. Què seria de 
les j aves generacions sense la vida tre
ballada i sacrificada dels qui ara estem 
a la contemplació d 'horitzons de pau, 
joia i descans sense fi? .. Qui oblida 

els ancians, ha perdut tota sensibilitat 
humana i cristiana. Als diferents po
bles de casa nostra, a poc a poc, va ar
relant el Moviment. Sentir-nos útils i 
alliberats per un Déu de salvació -no 
de lleis i condemnes- ha fet que tanta 
gent noble i bona s'hagi enganxat al 
tren en marxa. Superar tabús, donar 
prioritat a la pròpia consciència i so
bretot refiar-se de Déu, que sempre 
serà el pal de paller i el nostre capda
vanter, és tan engrescador que res ni 
ningú no ens ho podrà aigualir. 

El dia 10 del proppassat mes d'oc
tubre, al santuari de Nostra Senyora 
de Meritxell, patrona de la nació an
dorrana, unes dues-centes persones 
del nostre Moviment, presidides pel 
bisbe Joan i pel senyor Vinyes, dele
gat responsable per a tot Catalunya, 
celebràrem una emotiva eucaristia, on 
l'emoció i la gratitud afloraven als 
nostres semblants transformats. Certa
ment Déu no es deixa vèncer en gene
rositat. 

Dinar de germanor a Aina. Acaba
da la santa missa, tots contents i re
confortats, emprenguérem camí a la 
propera casa de colònies d'Ai na, de la 
parròquia de Canillo. Dinar entre ger
mans i germanes que esperen i esti
men. Un eficient voluntariat serví 
les taules amb un suculent àpat pro
pi d'alta muntanya. Parlaments i eu
fòria, amenitzats per l'acordió del 
rector d'Escaldes-Engordany, mos
sèn Josep Grau, bon capellà i una 
persona visceral ment humana i espi
ritual. Ens falten capellans amb una 
càrrega forta d'humanitat com a su
port d'una espiritualitat ferma i con
seqüent. 



En l'esplanada de la colònia, units 
mans i cors, el cant dels adéus posava 
fi a una diada dificil d'oblidar. L'últi
ma abraçada i unes llàgrimes de nos
tàlgia i gratitud. 

Ens han robat el Beatus 

Dia trist per a tota la nostra diòce
si d'Urgell. Eren les primeres hores 
del matí del 29 de setembre. Dos indi
vidus amb la cara tapada, en el mateix 
instant que la noia responsable d'obrir 
el Museu traspassà la porta d'entrada, 
amb un esprai la van reduir, i en un 
moment trencaren l'urna i s'emporta
ren el Beatus. La guàrdia urbana hi 
acudí immediatament, ja que tenia 
l'alarma connectada a les dependèn
cies que tenen a l'Ajuntament. Per 
dissort, ja era massa tard. El Beatus 
havia desaparegut. Es retrobarà algun 
dia? Déu vulgui que sí. No cerquem 
responsables ni culpables. Als millors 
museus del món i amb els serveis de 
seguretat més sofisticats es produei
xen robatoris. Com ens pot estranyar 
que als nostres petits museus ens pas
sin coses així? 

Si em permeteu, una última refle
xió evangèlica, que té el valor que se 
li vulgui donar. Paraules de Jesús: 
«No us feu amb tresors terrenals que 
els lladres us poden robar, ni amb ro
bes luxoses que les arnes us poden 
destruir, més aviat reuniu tresors al 
cel que ni lladres ni bestioles no po
den danyar ni destruir». Si ens ser
veix de reflexió i meditació, no li fem 
oïdes sordes. 

Noces d'argeut i d'or a les 
parròquies del nostre bisbat 

Ja fa uns quants anys, als nostres 
pobles de la Val d'Aran, els cinc cape
llans residents, junt amb un grup entu
siasta de matrimonis, vàrem pensar en 
un acte ludicoreligiós per viure els 
vint-i-cinc o cinquanta anys del seu 
enllaç matrimonial. Una eucaristia 
concelebrada i presidida quasi sempre 
pel vicari general de la diòcesi, amb 
l'intercanvi d'aliances i donació mú
tua de roses i clavells, amb la renova
ció del jurament de fidelitat, eren mo
ments de forta emoció. Els fills i els 
néts com a lectors i presentadors de 
les ofrenes eren la coronació d'una 
festa eucarística que, menjant el cos i 
bevent la sang de Crist, omplia de pau, 
joia i gratitud aquells contraents que 
feia vint-i-cinc o cinquanta anys s'ha
vien jurat fidelitat. 

La segona part era el sopar de ger
manor. Tenint en compte que no tots 
els participants tenien el mateix esta
tus econòmic, es feia sempre un menú 
més aviat senzill i frugal. Com en to
tes les coses humanes,. sempre hi ha 
distincions i actualment no crec que es 
mirin massa les despeses, es pugui o 
no es pugui. I això no és poc ni molt 
cristià. Ja sant Pau va fer sentir la seva 
veu profètica. Veu per denunciar els 
abusos d'aquelles primeres comuni
tats cristianes que, en la reunió per a 
l'àgape, no tots menjaven d'una ma
nera frugal i fraternal. 

A poc a poc, l'experiència enceta
da a la Val d'Aran va donar peu a al
tres poblacions i comarques del nostre 
bisbat. Déu vulgui que sigui un acte 123 



de joia i d'acció de gràcies per tot el 
que s 'ha rebut del Bon Déu, de la fa
mília i dels amics. 

Residència sacerdotal remodelada 

Entre els molts encerts del nostre 
bisbe Joan en la governació de la diò
cesi, mereix comentari a part l'interès 
per l'agençament de les cases recto
rals on hi havia capellà resident. Els 
qui havien viscut en la dècada dels 
seixanta en aquelles vivendes, on per 
no haver-hi no hi havia ni sanitaris 
mitjanament decents, sabem tot l'es
forç fet per poder viure amb un xic de 
dignitat. Actualment, i de fa temps, no 
queda ni una sola rectoria on hi ha 
sacerdot resident que no tingui tot el 
necessari per viure-hi bé. Una de les 
millores més adients és la de la cale
facció central. No oblidem que estem 
en un bisbat rural envoltat de munta
nyes i amb hiverns llargs i durs. Tots 
els qui hem passat la nostra joventut i 
bona part de l'edat madura sabem el 
que vol dir cinc i sis mesos envoltats 
de freds i neus. No és gens estrany que 
ara se'ns passi factura. Els reumes, 
l'artrosi i altres misèries físiques i Déu 
vulgui que no siguin també psíqui
ques, són les nostres companyes en la 
davallada de tota existència. No sóc 
aHèrgic a massa coses. Una, emperò, 
no la puc esquivar, i és la neu. Els qui 
heu tingut l'humor i la paciència de 
llegir el meu llibre Un capellà de 
muntanya, em direu si tinc raó o no en 
la meVa poca amistat amb la neu, en
cara que reconec tot .1' avenç que ha 
suposat per al desenvolupament eco
nòmic de la nostra oblidada i maltrac-

124 tada muntanya. 

Dit tot això, que crec que és de jus
tícia recordar, el nostre bisbe portava 
una espina clavada al cor. Què es pot 
fer per a tants venerables sacerdots 
que han cremat el millor de la seva 
vida en aquest bisbat nostre amb tan
tes dificultats i mancances de tota 
mena? S'havia de pensar en una resi
dència acollidora en tots els sentits. 
S 'ha fet un esforç molt considerable 
en diners per remodelar les cambres 
que amb aquest fi hi havia al semina
ri, però amb no massa condicions per 
viure-hi bé i amb tota dignitat. Ara 
han canviat totalment: espaioses, as
solellades i amb totes les comoditats 
necessàries, els capellans grans hi te
nen un lloc de repòs i ben merescut 
descans. No es mereix menys qui ho 
ha donat tot per portar ajuda, consol i 
esperança a la nostra bona gent de 
l'oblidada muntanya. 

Un punt dèbil i difícil és l'assistèn
cia per part de persones qualificades. 
La gent gran necessitem ajuda gairebé 
continuada en tots els sentits. l, ara per 
ara, la residència del seminari no la 
tenim. S 'ha trucat a moltes portes, so
bretot a famílies religioses, però la 
resposta, i la comprenem en part, ha 
estat negativa. Avui que es parla tant 
de voluntariat i solidaritat, no hi hau
rà persones religioses o seglars que 
ens vulguin donar un cop de mà? La 
crida està feta. 

Taller sobre la Bíblia amb joves 

La joventut sempre ha estat inquie
ta i generosa. No és cert que el nostre 
jovent és sols irresponsable, sense cap 
aspiració, bolcat a l'alcohol, la droga 
i el passotisme. Aquests, sortosament 



són, encara que ens costa reconèixer
ho, una minoria, que necessiten la 
nostra ajuda i comprensió. Condem
nant mai no s'ha redimit ningú. Esti
mant, sempre salvarem. L'ésser humà 
ho refusa tot menys sentir-se estimat, 
comprès i ajudat. Jesús de Natzaret 
tenia una altra metodologia. Ens atre
virem a seguir-la? 

Doncs bé. A casa nostra, un bon 
nombre de joves es reuneix el dissab
te, un cop al mes, a la casa rectoral de 
Balaguer per reflexionar sobre l'estu
di de la Bíblia. En un romiatge a Ter
ra Santa neix la idea, que tot seguit es 
porta a terme amb generositat i entu
siasme. Que els capellans siguem 
companys i a l'ensems capdavanters, 
sense imposicions ni autosuficiències. 
Solament amics i companys en la recer
ca de la llibertat, la veritat, la tolerància, 
l'amor i el perdó, que és l'eix vertebra
dor de la nostra societat. Aprofundir en 
l'estudi bíblic és una bona opció per 
sentir-nos realitzats i útils a la vegada, 
en aquest món que ens toca viure. 

Per acabar, deixeu-me dir unes pa
raules sobre la catequesi d'adults. Jo 
crec que és l'assignatura pendent, al
menys en el nostre món rural. Tenim 
un col, lectiu de persones entre els 
trenta i els seixanta anys, completament 
al marge de tota formació religiosa i es
piritual. Pensem, endemés, que aquesta 
gent són els rectors i dirigents en tots els 
ordres de la nostra societat. 

La importància d'una catequesi 
comprensiva, realista i vital, la trobem 
plasmada en el número 7 de les reso
lucions del Concili Provincial Tarra
conense. Per al Concili és tan impor-

tant que és a la vegada «prioritari i 
vinculant!>. 

Com endegar-ho no deu ser massa 
fàcil. Els qui hi esteu immersos, so
bretot en les ciutats, on teniu gent per 
a tot, penseu en nosaltres, capellans de 
la feixa de baix, però il·lusionats per 
l'aportació del nostre gra de sorra a la 
nostra gent muntanyenca. Creieu que us 
agrairem tots els vostres suggeriments. 

Adéu-siau, amics. Bones festes na
dalenques. Que el Déu de l'amor i de 
la pau neixi en el cor de tot ésser humà. 

Mallorca 
SEBASTIÀ SALOM, corresponsal 

La presència de seglars en les 
delegacions diocesanes 

Els diferents serveis eclesials te
màtics de la diòcesi estan reagrupats 
en catorze delegacions diocesanes, en 
les quals la incorporació progressiva 
de seglars va donant no solament una 
nova imatge, sinó sobretot va enri
quint la nostra Església amb iniciati
ves més diverses. Vet aquí alguns 
exemples: 

La incorporació a la Delegació de 
Mitjans de Comunicació d'una perio
dista al front d'un gabinet de premsa 
de la diòcesi ha consolidat al llarg de 
cinc anys una relació més fluïda amb 
els diaris locals i amb les emissores de 125 
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ràdio. El Gabinet de Premsa transmet 
setmanalment als mitjans de comuni
cació locals diferents notícies breus 
de l'Església, es fa càrrec d'una pàgi
na dominical d'un periòdic local i or
ganitza dues o tres rodes de premsa 
anuals amb ocasió d'esdeveniments 
singulars o de campanyes institucionals. 

La Delegació de Pastoral de la Sa
lut, al front de la qual hi ha una dona 
que prové del ram dels professionals 
sanitaris, està posant en marxa una 
residència per a familiars de malalts 
hospitalitzats amb pocs recursos eco
nòmics que, provinents sobretot de les 
illes de Menorca i Eivissa, on no tenen 
tots els serveis hospitalaris que seria 
bo de desitjar perquè són illes més 
petites, es veuen obligats a passar al
gunes setmanes o mesos a Palma, fora 
del seu medi natural i amb dificultats 
per poder fer desplaçaments freqüents. 

La Delegació de Patrimoni Cultu
ral, en la qual treballen alguns arqui
tectes i de la qual depèn un taller de 
restauració d'obres d'art, està prenent 
iniciatives importants a l'hora de 
construir nous temples i restaurar 
edificis i obres d'art. 

La Delegació d'Ensenyança compta 
amb l'ajut d'alguns seglars que diri
geixen de conjunt la gestió de sis col'
legis que tenen la titularitat del bisbat. 

La Delegació de Comunió entre 
les Esglésies (més coneguda amb el 
nom de Missions), no solament amb el 
seguiment del col·lectiu d'animadors 
missioners que hi ha a les parròquies, 
sinó sobretot amb la iniciativa d'en
viar laics a les missions diocesanes 

com a voluntaris per uns anys, o tam
bé com a objectors amb el servei so
cial substitutori, va donant una nova 
empremta a l'acció missionera. 

La Delegació d'Acció Social té 
una assistenta social al front del De
partament de Càritas i dos seglars al 
front de Justícia i Pau i del Grup de 
Drets Humans, a més d'un gran con
tingent de seglars que col·laboren i 
treballen en diversos camps depen
dents d'aquesta Delegació. 

La Delegació de Catequesi, tot i 
que el delegat és un prevere, compta 
amb un equip de delegació amb pre
sència majoritària de seglars. 

Dues delegacions més són típica
ment seglars, com la de Família i la 
d'Apostolat Seglar: la primera d'a
questes està organitzant un centre 
d'acollida a Palma on es puguin di
rigir les famílies que es troben amb 
problemes de convivència o que ne
cessiten algun assessorament. La d' A
postolat Seglar compta amb dos de
partaments molt actius, com són Joves 
d'Església i Pastoral Universitària, i 
els diferents moviments (especialit
zats, educatius i altres) tenen la seva 
pròpia dinàmica. Amb vista al futur, hi 
ha la possibilitat que prosperi una de 
les propostes del sínode diocesà que 
parla de posar en marxa l'Acció Catò
lica General. 

I podria esmentar les delegacions 
que resten (Ecumenisme, Formació 
als Ministeris, Litúrgia i Pietat Popu
lar, Reflexió Teològica i Pastoral, i 
Turisme), en les quals també de ma
nera significativa col'laboren els laics. 



La marxa del sínode diocesà 

A la crònica anterior expressava 
el meu sentiment que el sínode pas
sava per un dels seus moments més 
delicats. Doncs bé: crec que ha su
perat la primera prova de foc. I 
m'explicaré: malgrat les crítiques 
d'alguns grups, que mostraren el 
seu desacord amb el resum de les 
propostes del primer curs perquè no 
s'hi sentien prou tinguts en compte, 
a la reunió conjunta dels consells 
diocesans de pastoral i presbiteral, 
celebrada el passat dia 9 de novem
bre, no hi va haver crítiques impor
tants i es va donar el vistiplau, en 
línies generals, al primer document 
de treball de la futura assemblea 
sinodal. 

Falta saber si en el segon curs del 
sínode s 'hi han inscrit més o menys 
grups que en el primer, per fer una 
valoració de la participació, si és a 
l'alça o a la baixa. 

Menorca 
J. BOSCO FARNER, corresponsal 

Si als Quaderns de Pastoral de ju
liol, núm.155, us vaig fer un resum de 
les aportacions de diferents grups re
ferent al primer bloc d'estudi de la 
nostra Assemblea Diocesana, Evan
gelitzar, avui us el faig del segon bloc: 
Santificar. 

Segon bloc d'estudi: SANTIFICAR 

1. Paraula de Déu 

1.1. Què ajuda a escoltar, rebre i 
assimilar la Paraula de Déu? 

Ajuda, en primer lloc, l'educació i 
el testimoni rebut dels pares. Així, 
també el grup de RVD; la bona predis
posició personal; el clima de silenci; 
sentir-se acompanyats pels qui com
parteixen una mateixa fe; haver llegit 
personalment o en grup la Paraula de 
Déu i haver-hi reflexionat; seure als 
primers bancs; que els lectors siguin 
idonis; que el celebrant visqui profun
dament el sagrament i faci, en l'ex
plicació de la Paraula, referència a la 
vida de cada dia; la megafonia ... 

1.2. Què obstaculitza l'audició .. la 
recepció i l'assimilació de la Paraula 
de Déu? 

S'apunten actituds personals: no 
viure a fons la vida, les opcions fetes, 
la fe; la dispersió en què es viu i la 
manca de disponibilitat per assumir 
compromisos; les presses que dificul
ten asserenar-nos perquè la Paraula de 
Déu penetri en l'interior de cadascú; 
no tenir suficient formació bíblica ... ; 
la monotonia en què es viu; no escol
tar amb l'actitud de trobar-se davant 
una bona notícia ... 

2. Vivència cristiana del diumenge 

2.1. Què hem perdut? 
Mentre alguns assenyalen, positi

vament, que s 'ha perdut el sentit de 
l'obligatorietat, de la por, de fer les co
ses per rutina, una altres indiquen que 
s 'ha perdut, i per ells és negatiu, la gra
tuïtat, saber regalar temps a l'Esperit. 127 
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Si, segons alguns, les celebracions 
d'ahir encaixaven amb el caràcter i la 
situació de la gent, avui no aconseguei
xen motivar l'interès de les persones. 

Les celebracions, segons uns al
tres, han perdut centralitat en la vida, 
perquè és l'Església la que l'ha perdu
da. El diumenge s'ha convertit, per 
molts, en un dia de sortida, de treba
llar l'hort o de guanyar, i l'Església és 
una institució més. 

2.2. Què hem conservat? 
N'hi ha que, enduts pel desig de 

revitalitzar l'eucaristia i partint del seu 
esquema, manifesten sense embuts: 
«el que s 'ha conservat és, justament, 
l'estructura de la celebració i el super
mercat de misses. Aquests demanen 
més flexibilitat i més connexió amb 
l'estil de ser i de viure de la joventut. 

N'hi ha que aprofiten la pregunta 
per dir que la gent que avui participa 
en les celebracions està més conven
çuda, és més dialogant, és més diver
sa i crítica, i que si avui hi ha joves de 
la parròquia que no compleixen de
gudament amb els sagraments, molts 
d'ells formen part de la catequesi o de 
grups de RVD. 

2.3. Què hem guanyat? 
Celebrar l'eucaristia en llengua 

pròpia i, la dominical, amb homilia. 
Avui els laics hi participen activa
ment: lectures, pregàries ... Moltes par
ròquies celebren misses infantils i per 
a joves ... El diumenge ens ha fet des
cobrir el camp, la mar, la natura ... 
Molts laics hem après a visitar ma
lalts, i alguns som cridats a portar-los 
la comunió. 

3. Celebració i vivència dels sagra
ments 

3.1. Quins sagraments són ara i 
aquí més ben celebrats i viscuts? 

El baptisme. La preparació que 
avui es fa ajuda molt. És una llàstima 
que no es continuï el diàleg amb els 
padrins que són els que s 'han fet res
ponsables. 

L'eucaristia. Som menys, és ve
ritat. Molts, però, hi som més cons
cients. 

La confirmació. La catequesi i la 
celebració d'aquest sagrament apropa 
la comunitat a la realitat dels joves. 
No perdre el contacte amb ells i dei
xar-nos catequitzar per ells, ens és una 
necessitat. 

Unció dels malalts. Entre nosaltres 
se celebra cada vegada més conscient
ment; s'implica la persona que el rep 
i la família. 

La societat de consum converteix 
algunes celebracions sagramentals en 
actes pagans. L'Església ho facilita 
quan les convoca fora dels horaris 
normals en què es troba la comunitat. 
Els sagraments demanen un caliu pre
vi, una preparació. Molts viuen allu
nyats de l'Església que, a vegades, 
senten necessitar. 

3.2. Quins sagraments no ho són 
tant? 

El baptisme. La societat de con
sum avui se' I fa seu. 

Els confirmants, tot i que han re
but una llarga catequesi, normal-



ment no continuen presents en la 
comunitat. La forma de ser i de fer 
de moltes famílies d'avui no els aju
da a ser conscients dels seus com
promisos. 

Quasi ningú no rep el sagrament 
de la reconciliació. A molts els costa 
creure que el perdó ens arriba per mit
jà del prevere. L'Evangeli, diuen, par
Ia de perdonar-nos els qui hem ofes. A 
més, molts manifesten que no han re
but una bona formació sobre aquest 
sagrament que té uns precedents molt 
negatius. La celebració comunitària 
de la reconciliació, amb absolució ge
neral, és admesa i compresa més per 
molts; la jerarquia de l'Església, però, 
no la veu amb bons ulls. L'Església 
viu desfasada de la realitat. 

L'orde presbiteral. S'han viscut, en 
aquests últims temps, diverses secula
ritzacions a Menorca, i, actualment, 
en el nostre seminari sols hi ha un se
minarista. Del desencant d'alguns 
preveres i de les dificultats greus -al 
manco personals- que senten a l 'hora 
d'exercir el seu ministeri, tots en som 
un poc culpables. 

El matrimoni. El canvi d'època ha 
influït en la celebració d'aquest sagra
ment. Abans es buscava i s'aconsella
va la fidelitat; avui la societat empeny, 
sobretot, a viure segons la felicitat 
personal de cadascú. 

La celebració d'alguns sagraments 
és, per molts, una experiència ambi
gua a causa de pressions socials, fami
liars i d'ordre intern. La seva vivència 
té molt a veure amb l'orla social que 
l'acompanya. 

4. De què ens hem de convertir 
personalment? 

4.1. En relació amb la Paraula de 
Déu 

Hem de fugir de la rutina. Som 
batejats i hem rebut la gràcia de l'Es
perit Sant. Preguem i llegim la Bíblia. 
Siguem persones austeres i coherents. 
La Paraula de Déu ha de ser el nostre 
punt de referència. El Vaticà ha de 
proclamar la Paraula de Déu amb la 
dimensió joiosa que trobem a la majo
ria dels passatges de l'evangeli: no ha 
de renyar ni prohibir tant. El Vaticà ha 
de canviar la seva imatge de poder, ha 
de ser més humil i clar com el Jesús de 
l'evangeli. 

4.2. En relació amb la celebració 
cristiana del diumenge 

Preparem-nos, participem, vis
quem i parlem de la celebració de 
l'eucaristia. Donem-li el valor que té. 
Ella ha de respondre, sens dubte, a 
un compromís autèntic i sincer que 
ens allunyi de la rutina. Hem de ser
hi puntuals i voler ser convertits per 
ella. Siguem tolerants amb els qui 
no hi volen anar. És un dia per cons
truir comunitat a partir de la nostra 
diversitat. 

4.3. En relació amb la vivència 
dels sagraments 

Visquem la nostra fe més comu
nitàriament. Parlem en família sobre 
la mort i la malaltia, sobre el perdó 
i la conversió, sobre participar i 
compartir ... Aprofitem les reunions 
familiars per transmetre valors 
evangèlics. Creiem en la força dels sa
graments com a vehicles per trans
formar la nostra vida. Coneguem el 129 
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seu contingut, els seus signes i els 
seus símbols. No facem folklore. 
Manco espuma ritual i més entusias
me personal. Visquem la militància 
cristiana. 

5. En què s'ha de notar aquesta 
conversió? 

5.1. En relació amb la Paraula de 
Déu 

. Llegint i escoltant la Paraula de 
Déu amb ganes de ser compromesos 
i coherents. Parlant obertament de 
la Bíblia. Respectant les diferents 
opinions que sobre aquesta tenen 
altres persones o col, lectius. Posant 
capacitat de sorpresa i d'il'lusió a 
viure evangèlicament. Els primers 
cristians, que es reunien entorn de la 
Paraula de Déu i de l'eucaristia, 
eren feliços i s'estimaven. 

5.2. En relació amb la celebració 
del diumenge 

El diumenge és el dia de referèn
cia per als qui som cristians. Anem 
a l'eucaristia iHusionats i predis
posats. La nostra presència i parti
cipació eucarística ens ha de ser 
necessària. 

5.3. En relació amb la vivència 
dels sagraments 

La seva celebració no ha de ser 
complir un expedient, sinó una vivèn
cia autèntica. Hem de destriar allò que 
és autèntic del que és afegit. Dedi
quem esforç i compromís a la seva 
preparació. Creguem amb la seva for
ça santificadora. Cada sagrament in
clou una realitat i una experiència de 
l'Esperit. 

6. Actuar 

6.1. En relació amb l'audició. re
cepció i assimilació de la Paraula de 
Déu 

6.1.1. A nivell individual 
Els lectors s'han de fer responsa

bles de la proclamació de la Paraula 
de Déu. Animem-los a llegir-la bé. 
Convidem a tots a llegir les lectures i 
reflexionar-hi abans de l'eucaristia. 
Arribem puntuals i preparem-nos a 
viure-la. Utilitzem les lectures i els 
comentaris que ens ofereix el Full 
Dominical. 

6.1.2. A nivell parroquial 
Siguem tolerants amb qui procla

ma les lectures. Cuidem i formem els 
joves en la lectura i l'assimilació de la 
Paraula de Déu. El lloc on la Paraula 
és proclamada ha de ser significatiu. 
CoHoquem-hi un mantell, flors, un 
llum, un escrit... Formem un grup 
obert que es trobi per comentar les 
lectures del diumenge. 

6.1.3. A nivell arxiprestal i diocesà 
Facem intercanvis en grups d'al

tres pobles reflexionant i pregant a 
partir de la Paraula de Déu. Amb els 
mitjans de què disposem, oferim for
mació bíblica. 

6.2. En relació amb la celebració 
cristiana del diumenge 

6.2.1. A nivell individual 
Celebrem l'eucaristia, al manco, 

setmanalment. L'eucaristia del diu
menge ha de centrar el dia i la setma
na. Siguem puntuals i participants ac
tius: cants, respostes, pregàries ... 



6.2.2. A nivell parroquial 
Potenciem les misses infantils. 

Millorem el caire festiu en algunes 
misses per a joves: signes, expres
sions, cançons, espontaneïtat... Convi
dem els grups que vulguin que aportin 
suggeriments i experiències. 

6.2.3. A nivell arxiprestal i diocesà 
Hem de reduir eucaristies per unir 

més la gent i alliberar els preveres. Els 
dies de cada dia, si el prevere no pot 
celebrar, que una religiosa o un seglar es 
faci càrrec de la litúrgia de la Paraula. 

6.3. En relació amb la vivència i 
celebració dels sagraments 

6.3.1. A nivell individual 
Refusem participar en el consum i 

en el muntatge que la societat organit
za entorn dels sagraments. 

6.3.2. A nivell parroquial 
Donem més importància vivencial 

a tots els sagraments i no participem 
de l'ambient de consum creat al seu 
entorn. Acollim bé tothom i animem. 
Formem millor els pares i els catequis
tes: catequesi d'adults, escola de teo
logia, cursets formatius ... 

6.3.3. A nivell arxiprestal i diocesà 
Les parròquies d'un arxiprestat 

i en general les de la diòcesi han d'es
forçar-se per unir criteris quant a la 
preparació i celebració sagramental. 

I per acabar, vull oferir-vos el De
càleg que s 'ha proposat impulsar una 
parròquia -la de Sant Bartomeu de 
Ferreries- a partir de la seva tasca 
referent al primer bloc d'estudi, 
Evangelitzar, a part de les decisions 

finals que dictamini l'Assemblea 
Diocesana: 

Decàleg 

1. Incrementem la nostra sensibili
tat envers els altres. Participem en les 
activitats i entitats civils i parroquials 
compromeses amb accions socials i 
valorem-les. 

2. Respectem el pluralisme de la 
nostra societat i de l'Església. Les per
sones són l'important. 

3. Cuidem les nostres famílies i 
fem-nos-hi presents amb eficàcia. 

4. Apreciem i ajudem a preuar el 
gust del silenci, de la reflexió, de la 
lectura, de la pregària. 

5. Formem part de petits grups, de 
trobades familiars entre cristians. 

6. Facem de l'eucaristia el lloc més 
sublim de la nostra trobada cristiana. 

7. Observem les nostres realitats 
que van sorgint i fem-nos-hi presents 
amb gran delicadesa. 

8. Parlem a la gent del carrer i amb 
la gent del carrer. Escoltem-los. 

9. El muntatge que tenim organit
zat no és el més important. No som 
una església teatre ni una església que 
ofereix sols serveis. Som, sobretot, 
un grup de persones que creiem en 
l'Evangeli de Jesús. 

10. Fugim de superficialitats. En
dinsem-nos en els valors que ens 
ofereix la profunditat i l'estima a les 
persones. 131 
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