
PANORAMA DE 
MIRATURA REUQOSA

per Joan Llopis —

BIOGRAFIES

Cal reconèixer i confessar —fins 
i tot en el sentit penitencial del 
terme— que la nostra generació 
ha descurat l’estudi del passat 
historie més recent, i d’aquesta 
manera ha donat peu a una mena 
de ruptura práctica entre les re
alitzacions dels qui ens han pre
cedit i les que, sovint com si 
comencéssim de bell nou, hem 
intentat nosaltres. On es fa més 
palesa aquesta discontinuïtat és, 
potser, en el terreny eclesial. En 
general, sabem ben poca cosa del 
pensament i de la vida de la nos
tra Església durant els anys que 
precediren, acompanyaren i segui
ren la guerra, i, cosa més greu 
encara, tenim tendència a sentir- 
nos-en terriblement allunyats. I, 
tanmateix, no ens en podem des
entendre, si de debò volem cons
truir quelcom de vàlid de cara al 
futur. Per això han de ser ben 
rebuts tots els esforços encaminats 
a arreglar aquesta deficiència. 
Com són ara tres obres recents, 
que ens posen en contacte amb 
quatre personatges ben interes
sants de la nostra història religio
sa immediata: el pare Xiberta, 
els cardenals Gomà i Vidal i Bar- 
raquer i mossèn Tarrés.

El pare Bartomeu M. Xiberta, 
nascut l’any 1897 a Santa Colo
ma de Farners, fou un prestigiós 
teòleg, membre de l’orde carme
lita, que durant vint anys —abans 
i després de la guerra— exercí 
un remarcable mestratge a Roma 
i, a través de diverses publica
cions, cultivà amb competència i 
originalitat tres camps sempre 
actuals de la investigació teolò
gica: la introducció a la teolo
gia, la problemàtica del sagra
ment de la penitència i la cristo- 
logia. Ja l’any 1922, amb motiu 
de la publicació de la seva tesi 
doctoral defensada Pany anterior, 
va sorprendre el món teològic amb 
una visió del sagrament de la pe
nitència que, per la seva dimen
sió comunitària i eclesiològica, 
s’avançava al seu temps i consti
tuïa un precedent de les concep
cions més actuals. Amb motiu del

El pare Bartomeu M. Xiberta.

cinquantenari d’aquesta obra, ti
tulada Clavis Ecclesiae, la secció 
de Sant Pacià de la Facultat de 
Teologia de Barcelona va prepa
rar un número extraordinari de la 
revista “Analecta Sacra Tarraco
nensia”, que ha sortit fa poc com 
a Miscel·lània Bartomeu M. Xiber
ta (Facultat de Teologia, Barce
lona 1973). Després d’una presen
tació feta pel cardenal Narcís Ju- 
bany, del mateix poble natal del 
pare Xiberta, hi ha estudis de Mi
quel Batllori, Redemptus M. Vala- 
bek, Vicenç-Maria Capdevila i Jo
sep M. de Garganta, que emmar
quen la figura i el pensament de 
l’il·lustre teòleg català. Com a 
apèndix hom hi publica el text 
original de l’esmentada tesi Clavis 
Eclesiae —del qual ha estat feta 
també edició per separat'—, amb 
introducció i notes de Josep Pe- 
rarnau. Diguem de passada que 
en el mateix volum de la Misce
l·lània apareix la primera part 
d’una Bibliografia teològica cata
lana elaborada també per Josep 
Perarnau, de la qual valdrà la

pena parlar quan en sigui pu
blicada la segona part.

Podem certament considerar els 
cardenals Isidre Gomà i Francesc 
Vidal i Barraquer, coetanis i con
terranis, com els dos eclesiàstics 
més representatius de l’Espanya 
de la primera meitat del segle xx. 
Amb poca diferència de temps 
n’han aparegut les biografies, de
gudes a la ploma d’Anastasio Gra
nados, la de Gomà, i de Ramon 
Muntanyola —amb complements 
crítics de Víctor Manuel Arbeloa 
en l’edició castellana—, la de Vi
dal. Donats els punts de contac
te d’ambdues biografies, era molt 
fàcil la temptació de fer-ne una 
lectura comparativa i d’elaborar 
una mena de “vides paral·leles” 
—o “divergents”, segons com es

Tarragona, 1917. Consagració episcopal del doctor Gomà
(al fons, a la dreta). A primer terme, el doctor Vidal i Barraquer.
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miri— dels dos personatges. En la 
temptació ha caigut Ramon Co
mas amb la publicació de l’obra 
Gomà-Vidal i Barraquer: dues vi
sions antagòniques de l’Església 
del 1939 (Laia, Barcelona 1974). 
No utilitzo la paraula “temptació” 
en sentit pejoratiu, car crec que 
sempre és útil l’estudi comparat 
de persones que, davant uns ma
teixos fets històrics, reaccionen de 
maneres tan diferents com ho fe
ren els dos cardenals catalans. 
Però si tenim en compte que, se
gons la dita, “les comparacions 
són odioses”, sí que Ramon Co
mas, en la seva obra, pot haver 
caigut a la trampa de desfigurar 
la realitat objectiva, en deixar-se 
guiar —segons confessió pròpia— 
per una clara preferència per
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la figura de Vidal i Barraquer. El 
llibre és estimulant, però la in
vestigació històrica hi guanyaria 
—tal com diu Joan Bada a la 
recensió publicada al Butlletí 
d’A.D.C.— si algú intentava, no 
solament comparar les biografies 
ja existents, sinó completar-les 
amb dades veritablement noves.

Mossèn Pere Tarrés es mereixia 
una biografia. Després d’alguns 
tímids intents, finalment, quan 
ja fa més de vint anys de la seva 
mort, n’ha aparegut una amb una 
mica de cara i ulls: Pere Tarrés, 
testimoni d’una època, escrita pel 
monjo de Montserrat, actualment 
resident a Jerusalem, Romuald M. 
Díaz i Carbonell (Publicacions de 
l’Abadia, Montserrat 1973). La vo
luminosa obra permet de seguir 
fidelment la vida i miracles de 
mossèn Tarrés, i l’apèndix, que 
conté el seu “Diari de guerra”, 
ens fa entrar d’una manera molt 
directa dins el seu món interior. 
Com he insinuat, en utilitzar l’ex
pressió “vida i miracles”, l’estudi 
del pare Díaz s’assembla més a 
una hagiografia que no a una bio
grafia crítica, i això és de doldre, 
ja que allò que veritablement ens 
fa falta per conèixer la nostra 
història religiosa no són pas lle-

SI HO SABEU,

Recordem a les persones que 
puguin respondre les, preguntes 
d’aquest espai que, els ho dema
nem, s’adrecin directament a 
qui les hagi formulades, i pre
guem els qui desitgin utilitzar 
aquesta rúbrica que ens enviïn 
llurs preguntes redactades amb 
la major concisió possible.

— Entre les obres que Manuel 
Uribarry esmenta en una llista 
al final de la seva vindicació 
Sin contestar, figura Expedición 
a Ibiza. Aquesta obra ha estat 
realment publicada? Si és així, 
on podria consultar-ne un exem
plar? D’altra banda, m’interes
sarien detalls biogràfics (al
menys lloc de naixença i pro
fessió) de Llorenç Quintana, 
autor de Dos páginas de la his
toria de una revolución. Mallor
ca siempre española.,. (Cádiz, 
1938). — Josep Massot i Munta
ner, Abadia de Montserrat.

— Per a quin personatge fou or
ganitzada, durant la guerra, una 
capella ardent al pis principal 
de la casa on visc, Diagonal 
cantonada Enric Granados? — 
Manuel Sayrach, Diagonal, 425, 
Barcelona-11.

Mossèn Tarrés.

gendes àuries sinó anàlisis lúcides, 
perfectament compatibles d’altra 
banda amb tota la veneració del 
món. En aquest sentit, trobo molt 
vàlides i oportunes —encara que 
a alguns els hagin semblat fora 
de to— aquestes frases de l’abat 
de Montserrat que figuren al prò
leg del llibre: «Del 1950 ençà, 
han canviat moltes coses. Hem 
viscut uns anys decisius per a la 
nostra Església i per al nostre 
pais. El Pre-Concili, el Concili i 
el Postconcili han sotraquejat les 
nostres mentalitats i ens han fet 
veure les deficiències i els errors 
de l’anomenat “nacional-catolicis- 
me”, en l’òrbita del qual es mo
gué sovint, conscientment o in-

• conscientment, mossèn Tarrés.
D’altra banda, la sensibilitat teo
lògica actual és molt lluny del 
que algú ha anomenat “les excla
macions i jaculatòries de Tarrés”». 
«Amb tot -—prossegueix encerta
dament l’abat—, no crec que 
aquesta biografia resulti fora de 
lloc, ni de bon tros.» Car, «si des
vestim Tarrés de l’anècdota i de 
les formes que de vegades adopta 
—fruit del seu temps i del seu 
ambient—, que avui ens diuen 
poca cosa o no ens diuen res —si 
és que no arriben a dificultar-nos 
la seva veritat—, ens trobarem 
amb l’home que té un valor per
durable i digne de ser recordat».

PREMI «CARLES CARDÓ»

En concedir l’any passat el pre
mi “Carles Cardó” a l’assaig d’Il- 
defons Lobo sobre la moral d’a
vui, el jurat —em sembla— ha 
donat mostres de no haver-se des
empallegat encara de la confusió 
que tradicionalment hem patit els 
cristians identificant moral i reli
gió. En efecte, el premi és des
tinat a obres que tractin temes 
religiosos i l’estudi de Lobo és 
eminentment filosòfic. És clar que, 
com diu l’autor mateix, «el lec
tor observarà que en la meva re
flexió no he pogut prescindir de

la meva fe cristiana». «Però —tot 
seguit adverteix— he procurat que 
la meva opció a favor del mis
satge de Jesús no bloquegi l’iti
nerari que emprenc amb el no- 
creient a la recerca d’unes orien
tacions de conducta susceptibles 
d'ésser compartides per creients 
i no-creients.» Feta aquesta obser
vació, cal dir que l’esmentat as
saig (Per una moral, en temps de 
crisi, Nova Terra, Barcelona 1971) 
és d’un enorme interès per a tot 
cristià que vulgui adequar el seu 
comportament a l’orientació pro
funda tant de la seva humanitat 
com de la seva fe. I no pas per
què pretengui ser una “nova mo
ral”, en el sentit d’un conjunt de 
receptes noves que substitueixen 
les antigues, sinó perquè vol re- 
plantejar-se l’ètica bo i partint no 
de la “norma” sinó d’un “projec
te de vida” que tingui en compte 
que l’home no és cap essència 
immutable, ans un ésser totalment 
submergit en la temporalitat i la 
historicitat. D’aquesta manera hi 
queden destacats els valors de la 
novetat i de la llibertat, en la rea
lització dels quals la persona ha 
d’anar trobant la seva felicitat. No 
hi ha dubte que tots aquests va
lors connecten tant amb la visió 
actual de l’home com amb l’anun
ci joiós de la Bona Nova de Je- 
sucrist. Tanmateix, ens hauria 
agradat de trobar-hi un tracta
ment més explícit de la dimensió 
de l’amor com a motor de la vida 
humana i cristiana.

«QÜESTIONS DE VIDA 
CRISTIANA»

Els darrers volums apareguts trac
ten temes tan diversos i actuals 
com aquest:

De la no violència a T objecció 
de consciència, (núm. 68). Llorenç 
Vidal, Josep Pereña, Esteban Ve- 
lázquez Guerra, Vicenç Fisa i Ar
mengol, Eduardo Cierco, Fernan
do Riaza i José M. de Llanos es
tudien aquest tema tan debatut 
des del punt de vista pràctic, ju
rídic i doctrinal, tenint sempre 
present la situació concreta de 
l’Estat espanyol, sense oblidar les 
experiències i les legislacions d’al
tres països.

Què és ser dona? (núm. 69). Des 
de la perspectiva bíblica fins a la 
situació jurídica actual, tota una 
colla de temes relacionats amb 
la dona són analitzats per Fre
deric Raurell, Joan Ripoll, Joan 
Soler i Amigó, Maria Cirici de 
Munné, Maria Martinell, Pacià 
Garriga i Francesc Vega i Sala. 
Força interessant el resum d’una 
conversa mantinguda entre unes 
quantes dones (M. Albet, M. A. 
Colom, C. Domènech, M. Marti
nell i A. Otero) sobre els aspec
tes més roents de la problemàtica 
referent a la situació femenina.

La fidelitat qüestionada (núme
ro 70-71). Sembla, d’entrada, un 
tema abstracte, però després de

llegir els diversos articles que for
men aquest volum hom s’adona de 
la vivesa i de la concreció que 
s’hi amaguen. En efecte, després 
d’un plantejament global del pro
blema, sobretot tal com és captat 
per la joventut (Ramon M. No
gués), hom presenta la visió bí
blica, rica i complexa, de la fide
litat (Jordi Mas i Antó), seguida 
d’uns exemples històrics que il·lus
tren com els elements socials po
den determinar-la (Pere Codina- 
Mas). Hi ha també una densa re
flexió sobre la fidelitat a hom ma
teix (Ferran Manresa), una anà
lisi de la fidelitat dins l’Església 
(Robert Vilaró) i un penetrant es
tudi sobre la relació entre fideli
tat i llibertat (Pacià Garriga). Els 
tres darrers articles es refereixen 
a situacions molt concretes: la fi
delitat conjugal (una conversa 
suggeridora), la del capellà (Joa
quim Gomis), i la que escau als 
qui han adoptat la vida religiosa 
(Raimon Civil).

La penitència, per què? (nú
mero 72). Oportuníssim fascicle 
sobre la crisi del sagrament de la 
penitència, en un moment en què 
sembla que la crisi es fa més agu
da i en què és promulgada la llar
gament esperada —i en alguns 
aspectes decebedora— reforma li
túrgica del sagrament. Tenint en 
compte aquesta situació, més aviat 
negativa, el volum vol analitzar-ne 
les causes: les dificultats respecte 
a la significació del pecat i els 
equívocs de la culpabilitat (An
dreu Marquès). Els antics i els 
nous plantejaments, prou comple
xos, són analitzats, amb un accent 
més teològic, per Josep M. Ro
vira Belloso, i, amb un de més 
pastoral, per Jesús Huguet. Casia
no Floristán presenta l’intent 
d’aportació renovadora del recent 
“Ordo Paenitentiae”, i, arrencant 
d’aquest “Ordo”, Ricardo Franco 
fa referència al punt concret de 
l’acusació precisa dels pecats en 
relació a l’opció fonamental que 
pren el cristià. Completa i enri
queix el volum una “Bibliografia 
sobre la penitència”, seleccionada 
per l’esmentat Floristán.

JOAN LLOPIS
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