
TRES PRESSUPÒSITS POLITICS DEL

DOCTOR CARDO
per Lluís M. Moncunill i Cirac

EL NUS D’UNES TENSIONS
Un nus tant vol dir un embolic com una 
llaçada. La personalitat del doctor Cardó 
és com un nus fet de diversos caps de 
corda. Creiem, però, que en aquest cas 
es tracta més d'un entrellaçat que no pas 
d’un embull. És un nus resistent que, en�
mig de tensions força tibants, manté un 
bon joc de forces i d’equilibri.
Un nervi que actua amb tot el seu dina�
misme, el trobem en el fet de la seva con�
dició d’home eclesiàstic. Cardó era un pre�
vere amb fe. No cal invocar cap text; obriu 
per on vulgueu els seus escrits, I això és 
més clar que l’aigua.
Si ara fem esment d'aquesta realitat, no 
és pas perquè sí. Parlar dels principis po�
lítics de Cardó només es pot fer matisant 
les coses en aquest sentit, si no volem 
arriscar-nos a ésser imprecisos i mancats 
d’objectivitat. Ens agradi o no, Cardó és 
en el seu desig bàsicament home de fe 
viscuda. I ho és fins al punt que, a l’hora 
d'establir prioritats, ell col·loca la fe al 
zenit del seu sistema de valors, i hi sot�
met tots els altres.
Des d'aquesta perspectiva, ell considera 
que no pertany a l’eclesiàstic de fer polí�
tica. Als pòrtics d’«EI Bon Pastor», on parla 
sempre als eclesiàstics, veurem, especial�
ment a l’entorn dels anys trenta, que s'es�
carrassa, fins a fer-se pesat, a dir I repetir 
que la política no és cosa de capellans, 
norma que s’imposa a si mateix d’una ma�
nera categòrica: «Fa molts anys que tinc 
el propòsit infrangible d’abstenir-me de 
tota actuació i manifestació política.»' 
Contrastant amb això, trobem un Cardó 
sensibilitzat i atret per les coses que fan 
la política de la vida. Testimonis de la 
seva estada a Suïssa recorden que quan 
tenia el diari als dits se li convertia en 
una temptació irresistible, que feia d’ell 
un lector absent a tot.
Sugranyes de Franch considera que la pas�
sió cardoniana per la vida i la llestesa a 
buscar una llum per a cada cosa són, en 
definitiva, la nota més original del nostre 
pensador: «El problema és que, l’origina- 
litat de Cardó, jo la veig més en les seves 
extraordinàries possibilitats expressives 
—és a dir d’ordre literari— que en el con�
tingut teològic dels seus escrits. A menys 
que el que vulgueu mostrar en ell sigui la 
seva manera teològica d’enfocar els esde�
veniments actuals (actuals del seu temps, 
naturalment). (...) De fet, la doctrina teo�
lògica de Cardó no és original: és la que
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havia après a Roma. Però en va saber 
l'aplicació concreta. Més, en va tenir una 
visió que ara en diríem événementielle, 
que és certament interessant.»2
La tensió entre el refús sistemàtic de tota 
acció o manifestació política i la inclina�
ció espontània a intervenir en totes les 
coses que fan la vida pren tons conflictius, 
sense arribar al dramatisme, i fa de Cardó 
un ésser desitjós i, en certa manera, in�
satisfet. Així, el dia 26 d'octubre de 1936, 
escriu a un amic seu, referint-se a certs 
esdeveniments d aquell moment: «...si Jo 
no portés sotana hi posaria la pell per 
impedir-ho».3
Aquesta tendència, tantost impulsiva, tan- 
tost cautelosa, ens dóna la dimensió d'un 
magisteri que evoluciona cap a noves posi�
cions a l'impuls de l'esdevenir diari, al 
mateix temps, però, que un cert substràtum 
teològic i espiritual prova, de tant en tant, 
d’immobilitzar-lo.
Haurem, doncs, d'admetre una línia pro�
gressiva en el pensament polític del doc�

tor Cardó, sense tanmateix oblidar ni el 
marc constrenyent de la seva mentalitat 
teològica, ni el context del seu temps. 
Més tard, cap al final de la seva vida, tam�
poc no podrem prescindir de certs capgira- 
ments socials que pogueren naturalment 
traumatitzar-lo.

UN DENOMINADOR COMÚ
En ple clima de campanya electoral, l’any 
34, un orador de l'Esquerra es lamenta 
que hom hagi invocat la defensa de la Reli�
gió com a arma política electoral. Cardó 
li replica, no pas sense un cert to polèmic, 
dient, entre altres coses:
«Sabem que tota vinculació dels interessos 
religiosos a un partit polític, o a un sector 
de partits més o menys coalitzats, no pot 
ésser sinó una molèstia i de vegades un 
perill per a l’Església. És per això que pre�
feriríem que la Religió, com el patriotisme, 
com la defensa de l'ordre moral i material, 
fossin un comú denominador de totes les 
fraccions polítiques, i que un conveni fàcil 
entre totes elles obligués tothom a abste- 
nir-se d’invocar, en pro i en contra, cap 
d’aquests interessos fonamentals en tota 
societat ben construïda.»4
Aprofitem aquest text com a punt de par�
tença per tal d'establir unes bases que 
serveixin de pressupòsit a tota la concep�
ció política del doctor Cardó. Ell creu tro�
bar uns «interessos fonamentals» vàlids 
per a tota societat ben construïda, els 
quals situa a un nivell pre-polític. La Reli�
gió, la Pàtria i l’Ordre són aquests interes�
sos comuns representants d'uns valors fo�
namentals, indiscutibles i insubstituïbles. 
Passem, doncs, a buscar aquells textos que 
més bé ens defineixen el significat de cada 
un d’ells dins el món conceptual cardonià.

LA RELIGIÓ
Citem directament paraules d’ell publicades 
a «La Veu de Catalunya»:
«No ens havíem fixat que la concepció reli�
giosa de la vida prejutjava una concepció 
dels fins de la societat humana. Segons 
que la persona humana estigui destinada 
a l’eternitat, o s’hagi d'esvair en el no-res, 
la societat política la governarà d’una ma�
nera o d’una altra. L'existència, al seu 
costat o al seu damunt, d’una societat reli�
giosa serà mirada per ella com un adjutori 
preciós, o com una cosa insofrible. Les lleis 
civils descansaran sobre una moral, o so�
bre una altra, i s’immisciran en afers de 
consciència i d'educació sense cap mira-

2. Correspondència personal.
3. Correspondència personal.1. «La Publicitat», 20 de febrer de 1931. 4. «La Veu de Catalunya», 21 de gener de 1934.
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ment a lleis més elevades, o es retiraran 
plenes de respecte com davant d'un clos 
sagrat, L’Estat voldrà fer de la vida terrena 
una orgia de fruïcions rebels, o el proemi 
d'un expandiment superior perpetu.»5 6
En definir la Religió com un valor pre-polí- 
tic, la intenció de Cardó no és precisament 
de reduir-la a un paper de neutralitat; la 
Religió no pot ésser entesa com una pura 
filosofia especulativa que no té res a dir 
a l’hora de constituir un ordre social. No 
es tracta, doncs, de pactar un silenci res�
pectuós per a ella, sinó més aviat de pac�
tar-ne l'adopció, gràcies a la qual ella serà 
la inspiradora de tota una ètica política.
Paradoxalment sembla que tot allò que de 
bell antuvi prometia ésser un camí d'inde- 
pendència, ara es converteix en una impli�
cació fonamental, en virtut de la qual la 
Religió no podrà ésser utilitzada com a 
arma política per la simple raó que ella 
s’imposa com un fet general i inqüestio�
nable.
Aquesta opinió possiblement pot resultar 
bon punt molesta i àdhuc bizantina per a 
nosaltres que ens trobem en una etapa 
històrica del tot diferent de la de Cardó. 
Avui no ens interessa tant la confrontació 
clara i neta de les reserves ideològiques 
d’unes forces socials, religioses o políti�
ques, com la concentració i la convergèn�
cia de totes per fer de contrapès a una 
situació política prèvia, que cal demolir. 
Cardó vivia una etapa políticament supe�
rior a la nostra, la seva època era de con�
frontacions serioses, on les ideologies apa�
reixien descarnades i mútuament oposades. 
Si per a nosaltres la cosa més important 
no és la identificació ideològica, per al 
doctor Cardó, en canvi, era un deure po�
der afirmar: «... al capdavall, aquestes into�
leràncies demostren que l'home és molt 
més que un animal econòmic o patriòtic, 
és un animal religiós, i que aquest aspecte 
primejarà sempre per damunt de tots els 
altres».4
Que ens dispensi el lector si pequem d'a- 
nacrònics amb la citació d’uns textos que 
no foren escrits en idèntiques circumstàn�
cies a les nostres. Si més no, podem de�
duir d'aquestes referències fins a quin punt 
les coses podrien haver canviat d'aleshores 
ençà. El doctor Cardó no deixa d'ésser un 
dels millors exponents de la seva època 
de voluntat de diàleg amb el món canviant, 
i malgrat això veiem que encara no arriba 

a desprendre’s d’una visió en què l’Esglé�
sia s'identifica amb «cristianitat», concep�
ció segons la qual la societat religiosa man�
té una existència paral·lela o superior a la 
societat civil, existència que recorda i im�
plica tota classe d’ordenaments entre Es�
tats veïns políticament implicats.

LA PÀTRIA
Una altra categoria pre-política, per cert 
no gaire llunyana de la que hem esmentat 
suara, és la idea de Pàtria. Podem dir que 
radicalment aquesta prové d'aquella altra: 
«El patriotisme no és un sentiment de clas�
se, ni de professió, ni de partit: és una 
virtut universal com la mateixa caritat de 
què deriva. S’estima la Pàtria com s'estima 
la mare.»7
En aquest text l’òptica cardoniana és una 
òptica de reducció. Cardó era un meditatiu, 
i això li permetia de veure totes les coses 
reduïdes a la convergència i a la vertica�
litat teològiques. Les coses humanament i 
socialment més epidèrmiques eren encade�
nades elles amb elles, i eren definides no�
vament. D'aquesta manera l'anècdota es 
desclou en dinamisme; l'accidentalitat, en 
natura; la natura, en sobrenatura. No té, 
doncs, res d'estrany que per a Cardó el 
patriotisme sigui caritat i la pàtria sigui cel. 
«La Pàtria és el lloc de la terra on ens tro�
bem bé, on el paisatge, els aliments, els 
costums, l'idioma de la gent congenien per�
fectament amb el nostre caràcter individual, 
on ens entenem amb tothom i sentim amb 
tothom una solidaritat d'interessos que fa 
de tots nosaltres una força homogènia. La 
Pàtria és el regne de l'amor socialitzat, 
fora del qual ens sentim enyoradissos... 
A la fi, morir per la Pàtria no és altra cosa 
que deixar la seva iniciació per copsar el 
seu acompliment, eixir triomfalment de la 
seva ombra fugissera a la seva llum eterna, 
refondre amb la seva la nostra immorta�
litat.» 8 *
El llenguatge cardonià fa difícil l’esquema- 
tització dels diversos plans mentals de 
l’autor; i ho fa segurament difícil el fet 
que ell mateix ho hagi reduït tot a la pura 
categoria transcendent. Un criteri, però, 
que ens semblaria vàlid per a estructurar 
el pensament de Cardó, i és que les coses 
troben llur punt de convergència quan, des�
pullant-se de tota artificialitat i de tota dis�
torsió convencional, es presenten en la nue�
sa i la naturalitat més pures. Quan diu que 

«els catòlics posen la Religió per damunt 
de la Pàtria» afegeix: «perquè és llei de 
natura... perquè els interessos de Déu i 
de la Religió veritable serven aquella con�
cordança essencial, i per això perpètua, 
que hi ha sempre entre el Creador i la 
creatura, entre l'Autor perfecte en tots els 
ordres i l'obra perfecta en el seu ordre».’ 
Sorprèn que, en establir unes bases d’un 
ordre polític, Cardó ho faci d’una manera 
tan poc «política», utilitzant uns termes 
que no tenen res a veure ni amb el llen�
guatge diplomàtic dels estadistes i dels 
concordats, ni amb la demagògia dels par�
tits. Però, malgrat el seu llenguatge direc�
te, on trobem cada cosa degudament dita 
i ordenada, no deixa d’ésser complicat de 
discernir en quins moments ell passa 
de l’idealisme a la utopia. Sovint la seva 
concepció teològica de les coses el porta 
a tenir una visió tan perfecta del destí del 
món que el seu parlar ens sembla utòpic, 
quan ell no és res més que un idealista 
convençut. Deixem per a una altra ocasió 
que ens expliqui què abasta el seu confes�
sat idealisme.

L’ORDRE
L'any 1930, tot just acabada la Dictadura 
de Primo de Rivera, Cardó ens dóna el 
fruit de les seves meditacions entorn del 
concepte ordre. Sembla que aquell espai 
de quietud forçada va servir-li de revulsiu 
i d'esperó més que no ho foren les expe�
riències de convulsió social i de terrorisme 
prèvies a la Dictadura.
«Hem vist com durant sis anys i mig hom 
confonia la idea substantiva de l'ordre amb 
l'enregimentament exterior, imposat per 
damunt del capgirament de tots els valors 
de l’esperit. L'orella fina dels homes espiri�
tuals sentia el gemec profund que prelu�
diava el desgavell inevitable, però els en- 
gordits de la benestança material es creien 
que el silenci imposat comportava la mort 
de les potestats adverses.» 10
Abstracció feta d’algunes particularitats del 
text, caldrà reconèixer que les paraules de 
Cardó tenen un valor que ultrapassa el 
marc del seu temps. I és perquè el llen�
guatge dels grans mestres porta el segell 
de les coses perennes. Això sol ens és 
una garantia a l’hora d’estudiar els trets 
amb què Cardó defineix el delicat quadre 
de l'ordre social i polític.

5. «La Veu de Catalunya», 7 de març de 1934.
6. «La Veu de Catalunya», 7 de març de 1934.

7. «La Paraula Cristiana», abril de 1925, pàg. 305.
8. «La Paraula Cristiana», abril de 1925, pàgs. 306
i 307.

9. «La Paraula Cristiana», novembre de 1934, pà-
gina 387.
10. «La Paraula Cristiana», maig de 1930, pàg. 385.
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Ordre és un mot de sentit ambivalent, 
aprofitat sovint per l'esperit de confusió 
política, que cerca de guanyar-se l'adhesió 
de tots els qui naturalment estimen la pau. 
Segons Cardó, l’ordre té categoria d'idea 
substantiva, i, per tant, li atorga aquella 
consistència pròpia que col·loca aquest con�
cepte més enllà de tota manipulació inte�
ressada en el capgirament dels valors de 
l'esperit. Però el més important és que, 
malgrat el silenci imposat per la repressió, 
hom ha pogut conservar fina l'orella fins 
a poder definir de nou uns conceptes astu- 
tament desvirtuats. I és així com la idea 
substantiva d'ordre és confrontada amb la 
idea d’ordre pre-fabricada per les «burge�
sies interessades a deixar el món ben in�
tacte, perquè qualsevol canvi podria ésser 
un risc per a llurs possessions... es tracta 
de posar les forces armades de l'Estat, que 
són de tothom, al servei dels qui estan en 
possessió dels béns materials, prescindint 
de la manera com els han adquirits. Es 
tracta, ço és, moltes vegades, de la de�
fensa armada del desordre moral»."
Per a ¡’aclariment d’aquesta idea substan�
tiva fa falta distingir l’ordre intern de l’or�
dre extern. L’ordre intern descansa sobre 
una base de veritat i d'ètica «reals»; l’or�
dre extern, en canvi, caldrà que descansi 
sobre aquest ordre intern. Aquest és el 
punt neuràlgic on comença la confusió dels 
manipuladors interessats. S’inventen un 
nou fonament per a llur ordre: ja no es 
tracta d’invocar unes bases d’ètica «real», 
i sí, en canvi, unes altres d'ètica «oficial»; 
«Els poders públics, envejosos de la divi�
nitat, sempre donaran a la veritat i a l'ètica 
oficial més valor que no a la veritat i a 
l'ètica real. Així hi ha pogut haver homes 
que han mort per la veritat, grans perse�
guits, que han estat criminals davant l’Es- 
tat i sants davant de Déu.» 11 12
D’aquesta reflexió filosòfica en deduïm una 
idea de prioritat de l’ordre intern sobre 
l'extern; el cas contrari, és a dir «la pro�
clamació de l’ordre extern per damunt de 
tot, només podria acceptar-se cristianaipent 
allí on hi hagués la certesa de la coinci�
dència absoluta entre el dogma oficial i el 
dogma real, tant de la raó com de la fe, 
entre moral informadora dels codis polítics 
i la moral eterna del Decàleg i de l'Evan�
geli». 13
Cardó contraposa la idea d'ordre pròpia de 
l'ètica catòlica a la idea que en té la bur�
gesia:
«L’ordre és la disposició deguda entre els 
mitjans i el fi, i entre els fins immediats 
i l'últim. La primera aplicació de la idea 
d'ordre és en la regulació de la vida mo�
ral.»'4
I, per si es donés el cas que algú l’acusés 
de conceptualisme o d'inconcreció davant 
certes qüestions pràctiques, ens precisarà 
què és el que entén per vida moral, apta 
per a servir de base a un ordre just, i així 
escriu:
«Quan aquest ordre falta en la societat, 
quan l'autoritat és una usurpació o una tira�
nia, quan la distribució de la riquesa és 
regulada per la injustícia, quan els drets

11. «La Paraula Cristiana», novembre de 1930, pà-
gina 387.
12. «La Paraula Cristiana», novembre de 1930, pà-
gina 385.
13. «La Paraula Cristiana», novembre de 1930, pàgi- 
nes 385 i 386.
14. «La Paraula Cristiana», novembre de 1930, pà-
gina 385.

Carles Cardó, al temps de «La Paraula 
Cristiana» i «El Mati».

més sagrats de la consciència o de la per�
sonalitat humana són declarats il·legals i 
perseguits per la força disfressada de llei, 
l’ordre extern no és res més que la guàr�
dia muntada entorn del desordre moral, el 
pecat convertit en gendarme agarrotador 
de la justícia, nou desordre afegit al pri�
mer, congriador i, moltes vegades, justifi�
cació de totes les revoltes.»15
Però quan veritablement es revolta, és da�
vant la idea d’una Església gendarme de 
l’ordre, manipulada per les «burgesies ales�
hores feixistes» que «per atreure's simpa�
ties entre persones sincerament piadoses, 
ofereixen a l'Església una protecció inte�
ressada i munten al seu entorn la guàrdia 
que la faci ben vista als benestants i anti�
pàtica als pobres. L'Església és en el món 
un element d'ordre, aquell ordre extern, 
únic que elis estimen, una gendarmeria es�
piritual que manté a ratlla les aspiracions 
dels humils, i per això se l'ha de protegir, 
ben entès que, palesament o dissimulada, 
ella ha de resignar-se a ésser governada 
per l’Estat, per la burgesia legalista pre�
potent, que no accepta cap Déu superior a 
l’ens polític que ella forma, essent, per 
cert, ben difícil de veure la distinció entre 
aquesta col·lectivitat augusta i els interes�
sos particulars de cadascun dels seus com�
ponents». 16
Quantes vegades els textos cardonians no 
fan pensar en aquelles construccions ro�
manes fetes de carreus ben tallats i sòli�
dament combinats que no deixen lloc per 
on esfondrar-se l’obra; Però, també, quan�
tes vegades, juntament amb aquesta robus- 
tesa d’estil, ens és revelat el caràcter d'un 
pensament ardent, alhora il·luminat i defen�
siu! No hem pas d’oblidar que Cardó és 
un apologeta convençut, i que, per tant, 
es troba en el perill de simplificar les co�
ses quan jutja certs aspectes de la història 
eclesiàstica. Potser té al seu favor que els 
seus temps no havien assolit el nivell crí�
tic dels nostres, envaint totes les institu�
cions actuals, sense excloure'n l’Església 
catòlica.
Però, malgrat aquesta precisió, no podem 
negar una bona part de raó a les afirma�
cions ardents d'aquell profeta, difícilment 
assimilables per molts dels catòlics dels 
anys trenta...

15. «La Paraula Cristiana», novembre de 1930, pàgi-
na 386.
16. «La Paraula Cristiana», maig de 1933, pàg. 386.

En uns moments com són els nostres en 
què la paraula ateisme recau mimèticament 
sobre tot allò que fa més o menys olor de 
socialisme, bo és escoltar la veu del seny 
evangèlic que no es retreu de definir l’a- 
teisme conservador de la «burgesia lega�
lista prepotent, que no accepta cap Déu 
superior a l'ens polític que ella forma». 
Ateisme pràctic, si voleu, però no per això 
menys vertader i nefast.
Que ningú, però, no pensi que Cardó es 
deixava portar per un gest intemperant i 
neguitós que no té en compte la pau social 
i el procés transformador del canvi so�
cial. Pocs pensaments trobaríem més repe�
tits que la crida constant a la precaució, 
garantia evolutiva. Evolució que ell creu 
lenta, com a fruit de la «resistència que 
posa la matèria humana a la realització de 
la justícia. Actualment, és inútil de voler- 
ho precipitar abans de saó: tota anticipació 
violenta d’una millora social és una flor en�
ganxada a l’arbre artificialment, que caurà 
marcida a les poques hores».17
Però immediatament replica que la repres�
sió és igualment un signe de pessimisme 
històric i religiós, el pitjor dels desordres, 
i, per tant, la més gran pertorbació de la 
pau social:
«... perquè hom és pessimista, creu que 
en la redempció religiosa i econòmica de 
l'obrer no hi ha res a fer, sinó apel·lar a la 
força pública perquè li imposi aquell arren- 
glerament forçat que anomenem nefanda: 
ment amb la paraula "ordre", i que no és 
res més que la guàrdia muntada entorn al 
desordre moral, que és el moll de tots 
els desordres.»18

CLOENDA
Acabem aquesta evocació d’un magisteri 
indiscutiblement actual insistint en una 
idea ja apuntada a la introducció. L'origi- 
nalitat de Cardó s’identifica amb el seu 
pensament arrencat del terrer dels fets i 
de la vida; és aleshores que el seu estil 
pren la revolada pròpia de la «gent del 
Camp». Difícilment la reflexió teològica li 
presta la força que trobem en aquells es�
crits que neixen dels fets, i on finalment 
es projecten.
No volem eixamplar més el radi de la nos�
tra referència, perquè creiem que les tres 
idees aportades poden constituir una base 
per al pensament polític de Cardó. No fóra 
pas difícil d'obrir tot un ventall de concep�
tes polítics que Cardó tracta amb agudesa. 
Podríem considerar temes com ara auto�
cràcia i democràcia, poble i aristocràcia 
moral, laïcisme i laicalisme, separatisme 
i nacionalisme, llibertat i autoritat, seny i 
revolució, idealisme i materialisme, i tants 
d'altres problemes que suren en la conti�
nuïtat quotidiana, social i política, de tots 
els temps.
Creiem que les idees que aquí hem esmen�
tat conserven a l'hora present una llum que 
ajuda a prendre consciència dels afers 
d'avui.
Quan parlem de ruptura, potser no cal arri�
bar fins en aquell extrem de pensar que 
tot ho hem d’inventar de nou, mentre obli�
dem un camí solidari pel qual avança tot 
un poble guiat per una tradició sempre se�
riosa i renovellada. També en aquest punt 
és possible una vera convergència...
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17. «El Matí», 29 d’agost de 1930.
18. «El Matí», 19 d’agost de 1930.
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