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La dona de sant Pere

El títol complet del llibre és La
dona de sant Pere i altres oblits de
l’Església (Fragmenta). L’autor és Valentí
Fàbrega, exjesuïta i professor de teologia
de la facultat de teologia de Sant Cugat
del Vallès, que viu des de fa quaranta
anys a Colònia, i que ja havia publicat
abans un llibre sobre els usos amorosos
a l’obra d’Ausiàs March, un altre en
castellà, La herejía vaticana, i que ha
traduït Boeci per a la Bernat Metge. Els
temes de l’obra, ara que Benet XVI ha
provocat la reacció d’una colla de
professors i alumnes de la Universitat de
Roma, oposant-se a la seva visita i
conferència, són d’allò més sucosos:
¿abandonà sant Pere la seva dona o ella

l’acompanyà fidelment en els seus
viatges apostòlics? ¿És possible justificar
enfront del protestantisme la successió
apostòlica del Papa i dels bisbes?

I més preguntes, com el poc ús del
do de la infal·libilitat papal, el fonament
teològic de les conferències episcopals
i la diplomàcia vaticana, i els
arguments que ofereix el Nou
Testament en favor d’un sacerdoci
femení, que vindria a ser la justificació
del títol cridaner, però que s’explica
plenament perquè tot el llibre és ple de
testimonis històrics a favor de la
participació de les dones –fins i tot com
a bisbesses i abadesses– en la jerarquia

de l’Església. L’autor repassa els
privilegis injustificables atorgats a
l’autoritat civil per seleccionar
candidats a bisbe, cosa que ha portat a
actuacions nefastes com les que ha
patit l’Església catalana en les èpoques
de les brutals repressions borbòniques
del XVIII o la franquista. La deplorable
divisió de la diòcesi de Barcelona i la
imposició de bisbes que va seguir. La
transmissió de la fe de direcció única,
de dalt a baix, en un verticalisme que
genera un magisteri autosuficient,
cridaner i tossut, poc apte per complir
la tasca que es proposa. La
reivindicació del Crist de Jon Sobrino i
el corrent teològic crític i eclesiàstic de

l’Amèrica Llatina. La Conferència
Episcopal Espanyola incapaç de
concebre l’existència d’una Conferència
Episcopal Catalana que no li estigui
sotmesa. I uns fulls del Santoral posats
al dia, que van des de l’Evangeli de
Judes a la sogra de Sant Pere i a la
revisió dels papers que han jugat sant
Jaume de Galícia i Maria Magdalena.

No sé si les autoritats funcionarials
llegiran el llibre i respondran als seus
reptes. Els arguments que mostra l’autor
són savis i les reflexions serioses. Una
obra com aquesta lluita contra el pitjor
que pot passar-li a qualsevol institució: la
indiferència.❋
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■ Joan Triadú

Que un historiador i excon-
seller de Cultura de la Ge-
neralitat, Joaquim Ferrer,
anomeni repetidament

aquest llibre gran retaule referint-se
al contingut de la quarantena d’entre-
vistes que el componen, ja és un in-
centiu, a més d’una garantia, per as-
senyalar-lo com una obra que posa
en relleu amb una contundència
sense –que jo sàpiga– precedents, la
vàlua i la transcendència reals de
l’anomenadaculturapopular, esmen-
tada de vegades amb una certa dis-
plicència. Encara més: el millor cro-
nista i elmateixprotagonistad’aques-
ta innúmera xarxa d’entitats, Pere
Baltà –escriptor, polític i analista soci-
al–, qualifica, en una seva breu intro-
ducció, la tasca de l’associacionisme
català durant els anys del franquisme
de “superació d’un genocidi”.

Introduir-se en l’acció
Pere Baltà no va fer un llibre d’entre-
vistes, fórmula que pot estar molt bé
i sovint és genuïna per detectar una
situació: ell s’introdueix en l’acció, en
el fer i de vegades en la vida famili-
ar dels personatges que ha volgut
fer sortir, no de l’anonimat, car tots
ells han passat o van passar la vida
envoltats de gent i de moviment
humà, sinó de la desconnexió que
entre ells ha volgut establir l’especi-
alització o bé la localització exclusi-
ves, de vegades, del que han fet o
feien. Ara passant pàgines d’aquest
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■ Pere Baltà, a través
d’una quarantena
d’entrevistes, ens
ofereix un gran retaule
per definir les arrels de
la cultura popular
catalana que esdevé
ple de vida, de
moviment, i es combina
en un mateix espai de
persistència activa
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cara a l’esdevenidor. Amb unes al-
tres formes, però també amb noves
possibilitats. Qui hauria pogut pen-
sar mai, per exemple, en el que
passa cada juliol, des de fa vint-i-
cinc anys complerts, a Cantonigròs?
Cal ser-hi i veure-ho: és poble, és
món obert (el catalanisme no ha
estat mai tancat) i és alhora en pri-
mer lloc exigència d’alta qualitat.
Baltà parla de J.M. Busquets i el fa
parlar. És l’home en aquest repte
com n’hi ha d’haver un en cada lloc.

Qui hi havia al darrere?
Per què al meu poble, Ribes de Fre-
ser, van fer un homenatge a Guime-
rà i li van dedicar l’únic passeig del
poble ja a les acaballes del gloriós
creador d’en Manelic? Algú hi havia
al darrere i això ha restat. A Ribes el
meu pare mateix m’explicava que
ell hi feia teatre: “La gent de l’any
vuit”, deia, i tenien un cor de Clavé i
una cooperativa amb sala d’actes.

He conegut persones que enyoro
molt i surten al llibre. N’anomenaré
només una: Joaquim Vilà i Folch,
mestre i col·laborador de tots i meu
a l’escola Thau. Ell em portà a Sant
Cugat a tot un matí de jornada cultu-
ral per a caps de brot. Sabia que per
a mi no hi havia desmereixement
sinó un respirar a fons, fent-li costat
en la seva tasca de cultura, en el seu
insubstituïble mestratge humà.

Calia recordar que som o siguem,
si encara som –i em sembla que sí–
és perquè aquesta resistència tenaç
i silenciosa ha fet que siguéssim.❋

llibre (que en té força més de tres-
centes) se’ns presenten concertades
misteriosament i aquell retaule de
què parla amb tant d’entusiasme Jo-
aquim Ferrer, esdevé ple de vida, de
moviment, que es combina en un
mateix espai de persistència activa,
com un retaule barroc.

Com es palpa llavors que aques-
ta terra es fa estimar! Com retorna
l’afirmació o la simple anunciació de
Verdaguer: aquesta terra que el
meu cor estima...

Sí, es tracta ben bé d’una altra re-
sistència, portada amb el tacte i la
fermesa, amb la convivència i l’ob-
jectiu final invariable, amb les gira-
gonses, els desànims, les forces de
la flaquesa, el patir de vergonya i el
continuar amb la dignitat intacta.
L’enyorat Joan Ballester va fer cór-
rer aquell mot d’ordre d’entre tots
ho farem tot. D’altra banda, no hi ha
res de nostàlgic com si d’alguna ma-
nera ens esquitllessin cap al passat.
Som, ben al contrari, al present i de

R


	avui.cat
	avui_310108 : sup_a : 15 : Pàgina 15 


