
VALOR AGO I RECORD

A algunes de les moltes persones que van col·laborar a l’organitzacíó de les festes, hem demanat:
— Com veieu ara l’entronització de l'any 1947?
— Quin record teniu de la vostra intervenció personal?
Els retrats que acompanyen les respostes rebudes corresponen, si fa no fa, a l’època evocada, llevat dels de Manuel Cubeles i de Joan Sales, que són recents.

—Com a manifestació religiosa, 
potser no subscriuria alguns 
aspectes diguem-ne triomfalis-
tes —tron, or i argent, autori-
tats— que llavors no m’escan-
dalitzaren massa. Pel que re-
presentà de demostració mul-
titudinària d’entesa entre tots 
els catalans, la veig més ne-
cessària que mai.
—Vaig actuar a la Comissió 
Abat Oliba, des de finals de 
1946, com a secretari de la 
Delegació Universitària, amb 
Jaume Carner, Jordi Bonet i 
Joan Reventós. Els universita-
ris respongueren molt bé: era 
la primera vegada que repar-
tíem papers en català, pública-
ment, per la Universitat i que 
invitàvem els companys a par-
ticipar en el redreçament de 
Catalunya d’una manera ober-
ta. Allí vaig fer amistats fidels, 
la de Jordi Pujol i la de Pere 
Figuera, entre d’altres. El con-
sell i l’ajuda de Josep Benet i 
del pare Franquesa ens eren 
indispensables. El dia de l’En-
tronització —en feia tres que 
gairebé no dormia, ocupat en 
un servei o un altre—, el pare 
Franquesa es compadí de mi i 
em posà de vigilant a la porta 
ue clausura. Des del cor de 
església, vaig tenir el privi-

legi de veure —amb els ulls 
mig tancats de son— el mo-
ment de l’Entronització. I una 
mica abans, Miquel Mateu 

llavors alcalde de Barcelona— 

m’havia preguntat: «On l’heu 
posada?», referint-se a la ban-
dera catalana que els companys 
dels GNR havien penjat dalt 
del Gorro Frigi. Recordo com 
en Sansa donava la benvingu-
da per ràdio «al Ministre d’A-
fers Estrangers», amb bon sen-
tit de l'humor, i no puc obli-
dar la plaça, plena de gent, de 
llum i de color, en aquell matí 
de primavera. A la tardor, hi 
tornàrem els estudiants per a 
portar la nostra Llàntia, on fla-
mejaven les quatre barres, i 
ens va rebre una llarga estona 
l'abat Aureli. I, d'aquell dia, sí 
que en tinc el millor record, 
perquè hi vaig conèixer la qui 
avui és la meva muller.

—Han passat trenta anys. Han 
estat trenta anys de lluita, de 
resistència. Aquell 1947 era di-
fícil de creure que fos possi-
ble fer més coses de les que 
fèiem, i en aquest sentit l’en- 
tronització de la Mare de Déu 
de Montserrat, aleshores, fou 
una mena de desafiament a les 
circumstàncies que vivíem, fou 
un dels primers actes positius 
i dinàmics, un capítol nou que 
ens ensenyà, entre d’altres co-
ses, que calia superar l'actitud 
de resistència passiva i que 
calia, també, sobretot, actuar. 
A Catalunya l’entronització re-
presentà un inici de reconci-
liació, potser. El primer o, al-
menys, el primer significatiu.
—És un record intimista. Tot 

sovint he pensat que aquella ac-
tuació fou per a mi un inici de 
moltes d’altres que he fet —des 
de la meva actitud personal i 
des de la meva filosofia de la 
vida en relació amb Catalunya. 
Després d’allò, decididament, 
ja em calgué fer política.

—Crec que la festa del 1947 a 
Montserrat és una data impor-
tant en la recuperació de Ca-
talunya després de la guerra: 
Per l’aspecte unitari de la par-
ticipació popular de totes les 
tendències en un acte de so-
lidaritat catalana.
Per l’esborrament de l’antiga 
frontera que, anys abans, ha-
via separat violentament cre-
ients i no creients.
Per la demostració del volum 
immens de ¡’adhesió popular a 
uns actes que assumien una 
significació nacional.
Per l’aparició pública, per pri-
mera vegada des de 1939, de 
la llengua catalana, emprada, 
amb tots els honors, com a 
llengua popular i com a llen-
gua culta.
Per (’evocació clara dels noms 
dels grans catalans de l’exili, 
fins llavors postergats al silen-
ci més rigorós, com Josep Car-
ner i Pau Casals.
Per la manifestació de la ge-
nerositat de la comunitat be-
nedictina, que es mostrava en 
un acte de servei al país, cons-

cient que acollia tothom entorn 
de la seva festa religiosa, i do-
nava una ocasió per a mani-
festar-se que seria aprofitada 
per totes les forces polítiques i 
socials de la clandestinitat.
Per la formidable estètica de 
la concentració popular a tota 
la muntanya i l'efecte de la pos-
sibilitat de participar des de 
llocs allunyats gràcies als alta-
veus.
Per l’aspecte de servei cultu-
ral que representaren, en els 
anys d'apogeu de l'art feixista, 
els encàrrecs artístics del Mo-
nestir a aquells que havien con-
servat l’esperit de la Catalu-
nya d'abans del 39, d'un Fol- 
guera, d’un Obiols, d'un Re- 
bull, d’un Ramon Sunyer, d’un 
Ros, etc.

—La meva participació va ésser 
molt variada i molt entusiasta. 
Amb l'amíc Joan Sansa vam 
formar un equip de propagan-
distes i recorreguérem pobles 
de Catalunya realitzant verita-
bles mítings, els diumenges. A 
molts llocs no havien sentit 
parlar mai més català en pú-
blic des del 39. Fèiem un im-
pacte extraordinari. Tornàvem 
la confiança a la gent. Vèiem 
com, de cop, se’ls encenia l’es-
perança.
Vaig participar a diversos dels 
concursos convocats llavors i 
vaig ésser premiat al de poe-
sia pel meu poema Muntanya 
Única.
Al costat de Josep Benet, que 
és qui va portar-m’hi, vaig col- 
laborar a moltes altres coses. 
Per exemple, em va plaure do-
nar la idea simbòlica per a la 
llàntia dels sardanistes, que va 
realitzar Capdevila.
Vam passar la nit en vetlla, 
amb els nostres amics. I vam 
esperar, emocionats, el mo-
ment en què es desplegaria, 
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al peu del Gorro Frigi, la gran 
bandera catalana, que llavors 
era tan subversiva.

Dins el lent procés de recupe-
ració després de la guerra ci-
vil i dels primers anys de la 
postguerra, les festes de J’en-
tronització de la Mare de Déu 
de Montserrat de 1947, ara fa 
trenta anys, representen una 
fita important.

La tenacitat, l’empenta i l'ha-
bilitat de l’inoblidable abat Es- 
carré van aconseguir que la 
tasca oculta de refer el nostre 
esperit col·lectiu, en aquelles 
negres anyades, pogués escla-
tar aleshores a la vista de tots, 
aconseguís per això un abast 
molt més ample, envigorís fa 
fe dels qui mai no l’havien per-
duda i fes renéixer la de molts 
que havien cregut sentir-la 
morir.

En plena primavera cronològica 
i biològica, vam experimentar 
la sensació d’un inici de pri-
mavera a la història del nos-
tre poble, després d’un durís- 
sim hivern que encara ens 
hauria d’afligir llargament, però 
batent-se ja constantment en 
retirada.

Els butlletins de la Comissió 
Abat OJiba, impresos en la nos-
tra llengua i inspirats en el 
nostre esperit; la incorporació, 
dins les diverses seccions i co-
meses d’aquella Comissió, de 
noms que feia anys havien es-
tat sistemàticament silenciats; 
el retrobament entre amics que 
havien hagut de romandre dis-
tanciats, tot era nou i tot era 
engrescador.

I, finalment, l’arribada a Mont-
serrat la vigília de la festa, 
amb les multituds procedents 
de tots els indrets de Catalu-
nya envaint-ho tot amb el cor 
ple de joia, mentre els alta-
veus difonien, per primera ve-
gada després de molts anys, 
al·locucions catalanes per la 
llengua i pel contingut, amb la 
veu de persones amigues, que 
ens donaven la benvinguda en 
retornar d'un llarg exili espiri-
tual i ens anunciaven l’esclat 
de la festa de l'endemà.

I, en clarejar el 27 d'abril, festa 
de la Verge patrona de Catalu-
nya, els nostres ulls s'enlluer-

naven amb la sorpresa contem-
plació d’una enorme bandera 
catalana que durant la nit, sub- 
reptíciament, hom havia pen-
jat en un penyal inaccessible 
i que presidiria majestuosament 
i amb ple dret tota la festa do-
minant la plaça del monestir, 
per on seria duta en triomf i 
venerada la imatge que hom 
anava a entronitzar. Després 
de tant de temps, els dos sím-
bols tornaven a trobar-se, i 
semblava que la bandera salu-
dava la Verge, mentre Ja Ver-
ge contemplava complaguda- 
ment la bandera.

Manuel 
Cubeles
—Com una confirmació plena 
d’allò que sentíem aleshores 
—moment decisiu—, que Cata-
lunya, amb la seva resistència 
pacífica, no seria mai vençuda. 
De les catacumbes del silenci 
i del sofriment del nostre po-
ble —que mai no va voler Ja 
guerra i sí la llibertat i el res-
pecte per a tots— van sortir 
un clam i una actitud que, units 
amb la fe i en el signe de l’es-
perit del que era i serà sempre 
Montserrat, van establir el pont 
de la continuïtat entre dues ge-
neracions, perquè avui —amb 
tots els defectes i les virtuts 
que tenim— puguem continuar 
la gesta de refer-nos dins l’am-
ple ventall d’activitats que la 
vida actual ens reporta. Déu 
faci fort el nostre seny per a 
recordar-nos que ni fent «salts 
de cangur» ni practicant «el 
caixa o faixa» assolirem res. 
Costa molt superar quatre-cents 
anys de derrota i és trist que 
l'adagi popular que «els cata-
lans ens estimem més ser caps 
d’arengada que no pas cua de 
lluç» sigui vigent encara. Sen-
tir-se català, abans que cap al-
tra cosa, és un heroic i difí-
cil signe d'humilitat.

—Recordo... sí, les primeres i 
petites oficines amb només Jo-
sep Benet i Joan Sansa. La di-
vulgació de «l’estampeta» amb 
el pare Franquesa, com sem-
pre, al davant. Recordo la Vet-
lla de les Comarques. Cada 
quart una, així tota la nit. Re-
cordo la veu dels homes, les 
dones i els infants de totes 
les terres catalanes que amb 
la seva fonètica peculiar deien 

—els uns amb veu ferma i d’al-
tres amb un plor d'emoció— 
«Venim a vetllar Santa Maria 
del Montserrat».

Adalbert 
M. Fran-
quesa

•—Primer de tot, penso que és 
equivocat parlar de la «Festa» 
de [’Entronització. Més aviat 
hauríem de parlar de «festes». 
No és fàcil de fer comprendre 
el que van representar aque-
lles diades a la joventut d'a-
vui, immersa en un context ra-
dicalment diferent del d’ales-
hores. Dom Maur M. Boix, en 
una de les seves columnes de 
«Paraules i fets», en deia una 
«fita important (...) enterament 
inimaginable avui per als qui 
no la visqueren». 1, ben. justa-
ment, tots els qui d’alguna ma-
nera s’han referit als esdeve-
niments d’aquesta meitat de 
segle les han considerades com 
«la primera mostra pública de 
la recuperació de l'esperit cí-
vic després de la guerra» (J. 
Massot i Muntaner, L’Església 
catalana al segle XX, pàg. 188). 
Ayd, l’any 1947, acabava l’es-
tat d’ànim creat per la guerra 
civil.
La devoció a la Mare de Déu 
de Montserrat desvetllava la 
consciència de tot un poble. 
Fóra tan equivocat voler veu-
re en el moviment que es pro-
duí només una campanya na-
cionalista, com negar les inci-
dències que va tenir en aquest 
camp. El fi era renovar la vida 
espiritual, en el seu sentit més 
ample, i la pietat del nostre 
poble. Però la pietat, en el nos-
tre poble, per ser autèntica i 
encarnada, forçosament ha de 
ser catalana. El cristianisme a 
Catalunya és català, i sols així 
pot ser verament catòlic.

—Al començament es tractava 
només de conservar la venera-
ble imatge de la Mare de Déu 
que, trets els vestits postissos, 
corria el risc de deteriorar-se. 
Calia fer-li un estoig que, al 
mateix temps, fóra com un re-
cord del centenari de la repo-
sició de la Imatge, que se ce-
lebrava aquell any 1944.
Recordo encara J’escepticisme 
de l’abat Aureli quan, a princi-
pis de març de 1944, li vaig 
parlar de la idea d’un nou Tron 
o «Estoig», com en dèiem lla-
vors, fet per subscripció popu-
lar. Li vaig demanar si jo en 
podia parlar amb els rectors de 
la rodalia quan vindrien per la 

festa de sant Benet. «Faci el 
que li sembli, però sense cap 
il·lusió», fou la seva resposta. 
Gairebé sense propaganda, a 
finals d’any havíem recollit, ja, 
cent quilos de plata i més de 
tres quilos d’or, dels petits ob-
jectes que els fidels oferien. El
1945, ja teníem més de dos- 
cents quilos de plata i més de 
cinc, d'or.
L’abat Aureli, amb la intuïció 
que el caracteritzava, es va 
adonar de la importància que 
podia tenir un moviment tan 
espontani i popular, si podia 
ser ben dirigit, i, pel març de
1946, va acollir amb joia Fèlix 
Millet, que, acompanyat per 
uns catorze joves ex-fejocistes, 
vingué a oferir-se-li per dur 
a terme una propaganda activa 
i preparar la festa amb l’am-
ple sentit de participació i de 
col·laboració que ¡’extraordinà-
ria aportació popular ja obtin-
guda deixava esperar.
Si, acabada la meva missió a 
l’Institut ecumènic de Terra 
Santa, encara em queden for-
ces i il·lusió, m’agradaria reco-
llir en un llibre l'abundant ma-
terial que l’arxiu de Montser-
rat conserva de tot el movi-
ment, que la història haurà de 
reconèixer com un dels més 
decisius en la vida del nostre 
poble.
En resum, la meva intervenció 
va consistir a fer d'enllaç en-
tre la Comissió i el Monestir. 
Com un volcà anaven sortint, 
noves i sempre més ambicio-
ses, les idees de l’abat Aure-
li, que eren discutides, amplia-
des o esmenades pels mem-
bres de la Comissió. Jo mira-
va d’orientar espiritualment tot 
el que es feia, recollint en fu-
llets i estampes els gestos de 
generositat més emocionants 
dels fidels que, en processó 
contínua, pujaven a oferir els 
seus dons per al Tron de la 
Verge. És una història que al 
meu llibre 75 anys de patro-
natge de la Mare de Déu de 
Montserrat qualifico de «ple-
biscit popular com potser mai 
no havia conegut la devoció 
montserratina i poques vegades 
la devoció mariana universal».

Xavier
Garcia

—Aquella diada, amb la prepa-
ració que va tenir, va ésser 
posar sobre la taula de la Pà-
tria el desig i la necessitat
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pregons que la gairebé totali-
tat de l'Església catalana i 
molts sectors del nostre poble 
sentien de posar una fita que 
iniciés la reconciliació dels 
catalans, per tal que —llavors 
ja es deia clar— no hi hagués 
vençuts ni vencedors en la llui-
ta que havíem sofert.

Enmig d’aquell silenci paorós, 
angoixant, asfixiador, fill de la 
guerra civil, l’anhel.prop de la 
Mare, era aconseguir la recris- 
tianització de la nostra gent, 
com a únic mitjà per a la pau 
i la concòrdia, començant per 
l'alè de l’esperança. Els cris-
tians, amb tot el poble, van 
plantar la senyera de la repre-
sa de l’autenticitat. El 27 d'a- 
bril de 1947 era el certificat 
que Catalunya no era morta. 
Tot arranca d’aquell dia, un dels 
més grans de la nostra histò-
ria, perquè grossa havia estat 
la ferida rebuda.

—Tots, en tot, som instruments 
inútils per al bé de la Pàtria 
i de la seva gent. És el llevat 
evangèlic allò que té la força, 
i la pluja de l'Esperit allò que 
la fecunda.

Vaig donar conferències i vaig 
ajudar a l’organització comar-
cal. A Ràdio Vilanova, durant 
els dos mesos anteriors, vaig 
escriure, en castellà, un article 
diari sobre Montserrat i sobre 
Catalunya. Allò va crispar el 
Dux de torn (un torn que no 
s’acabava mai). Van tornar les 
amenaces i les acusacions que 
ja havien fet forat anterior-
ment. Era la força de l’omni- 
potent en contra del feble, del 
qui estava sol, voltat del silen-
ci. Perquè en aquells topants 
ningú no aixecava el dit en 
senyal de companyia ni de so-
lidaritat. Però hi havia Jesús.

—La festa de 1947 fou la pri-
mera vàlvula per on l’esperit 
dels catalans, reprimit, comen-
çava a rajar, potser feblement, 
Però amb la il·lusió encesa. Em 
sembla que era així, amplament, 
a nivell de país. Sinó que a mi 
m arribava íntimament en oca-
sió de veure de ben a prop 
com es conjuminava el pla de 
I aixecament d'antenes i del 
cadafal per a l'altar, amb la 
disposició per a l’endomassat 
dels entorns de la plaça, que 

per a aquell dia agençava San-
tiago Marco.

—La contribució pròpia, més 
personal, havia de venir pro-
jectada a llarg termini; comen-
çada feia pocs anys, s’emme- 
nava a reconstituir antics òr-
gans sardanistes. Menats per 
Josep Benet, dins la Ponència 
dels sardanistes, els contactes 
amb vells i joves entusiastes 
prengueren solidesa; i junt amb 
Manuel Cubeles i Ramon Bar- 
qué aconseguíem de reduir la 
vella adversitat entre entitats 
capdavanteres com el Foment 
de la Sardana i l’Agrupació 
Sardanista barcelonines. De la 
Ponència estant s’organitzava 
la munió de concorrents de to-
tes les comarques a l'Aplec de 
Germanor Sardanista del 8 de 
juny. La solemnitat comportava 
l’ofrena de la Llàntia del Sar- 
danisme, obra significativa ar- 
tístico-al·legòrica per a la qual 
s'assolia la col·laboració de Ma-
nuel Capdevila, autor del dis-
seny, i de Modest Morató, en 
l’ornament d’esmalteria. Coma 
complement també de la Festa 
d'Entronització, foren celebra-
des la Diada dels Esbarts i un 
Certamen de Sardanes i Músi-
ca per a Cobla.
Els actes transcendiren, doncs, 
en un nou i fructuós període 
dins el món de la sardana, en 
el sentit de coherència cívica, 
de proselitisme i de coordina-
ció per tot Catalunya. D’aque- 
lla efemèrides sorgeixen la 
constitució de l’Obra del Ballet 
Popular, la celebració anual de 
l’Aplec de sardanistes de Cata-
lunya, l’establiment de les Jor-
nades d’estudis sardanistes, i 
la institució del Dia universal 
de la Sardana.
D’aleshores ençà el sardanis- 
me ha reprès, com mai, el di-
namisme vari de l'ennobliment 
de la dansa com a aportació 
distintiva a la cultura popular 
catalana.

—Com el primer pas vers una 
autèntica reconciliació nacio-
nal. Aprofitant el pol d’atracció 
que ha representat sempre per 
al nostre país Montserrat, el 
pare abat Escarré sabé canalit-
zar el poder de convocatòria 
de la idea inicial del pare Fran-
quesa, de bastir un tron a la 
Mare de Déu, per convertir-la 
en una campanya d’agermana- 
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Un Brut de 
Segura Viudas

HERETAT SEGURA VIUDAS 
SANT SADURNÍ D ANOIA

ment i de reconciliació, que 
arribà a cobrir un ampli ven-
tall sota el signe religiós i pa-
triòtic de Montserrat i Catalu-
nya.
—Molts i vius, perquè tots els 
qui vàrem treballar a la Comis-
sió Abat Oliba vàrem quedar 
marcats per l'esperit de gene-
rositat i de lliurament amb què 
tothom s’hi movia.
A més del Secretariat Gene-
ral, vaig viure l’àmbit de co-
marques, i recordo de la forma 
magnífica que responien la ma-
joria de pobles als nostres ac-
tes de propaganda, que eren 
un abrandament de les brases 
del sentit cristià i nostrat que 
encara es mantenien enceses 
als pobles. Recordo que, a les 
localitats on hi havia hagut 
grups de la Federació de Joves 
Cristians de Catalunya, la tas-
ca de proselitisme era molt 
més fàcil.
Amb tot, el record més viu és 
la nit del 26, amb la pujada a 
peu amb el grup de Castellter-
çol, i les rebudes entusiastes 
i vibrants, i les vetlles inin-
terrompudes als peus de la 
Moreneta, en aquella nit única 
i memorable.

—A trenta anys de distància, 
i aplec montserratí de 1947 se 
m’apareix més significatiu que 
mai. Era el primer acte de so-
lidaritat catalana que es feia 
en gran escala a Catalunya 
després d'aquella guerra que 
desventuradament fou civil 
quan per a nosaltres hauria 
hagut de ser nacional; la pri-
mera gran manifestació de ca-
talanisme després de vuit anys 
de repressió i de terror. Des 
de Mèxic, els qui fèiem ales-
hores els «Quaderns de l’Exili» 
ho vam comprendre tot seguit; 
la feina s’havia de fer a là pà-
tria i no a l’exili. L'exili dei-
xava de tenir sentit.

—Un record meravellós: els 
catalans de Mèxic, fins els més 
allunyats del catolicisme, van 
contribuir quasi unànimement 
a la subscripció oberta per nos-
altres a fi d'oferir una llàntia 
de plata a la Patrona de Ca-
talunya, llàntia per cert que en 
nom de tots vam dur a peu des 
de Barcelona a Montserrat en 
Raimon Galí I jo, ja tornats a 

la pàtria el 1948. Abans de 
tornar havíem publicat un dar-
rer número dels «Quaderns de 
l’Exili», tot ell dedicat a sub-
ratllar el significat d’aquella 
festa que ens unia a tots; hi 
van col·laborar exiliats catalans 
de tots els colors, des del doc-
tor Carles Cardó fins a algun 
d’extrema esquerra. Tant de bo 
que el 19 de juliol de 1936 ens 
hagués trobat tan units!

—Veig la festa del 1947, en 
perspectiva, com la primera 
de les grans ocasions que s’ha 
guanyat el nostre poble, des 
del 1939, de proclamar la seva 
catalanitat i d’afirmar-se en la 
seva cohesió; és el cas tam-
bé, però amb un sentit primor-
dialment cívic en lloc d'un sen-
tit primordialment religiós, de 
l’Any Fabra, de la campanya 
«Català a l'escola» i de Tac-
tual Congrés de Cultura Cata-
lana.

■—Les festes de l'Abat Oliba 
van portar-nos, principalment 
als qui aleshores érem joves, 
a un primer retrobament. Ho 
recordo com un respir i com 
un parèntesi. Treballàvem per 
una recuperació de l'espirituali- 
tat i de tot allò que represen-
ta Montserrat per a Catalunya. 
Ho havíem perdut i ho havia 
perdut tot el nostre poble. Pe-
rò també Montserrat s'havia 
de retrobar. Però ens adonà-
vem que només podia retrobar-
se identificant-se amb Catalu-
nya, enfrontant-se amb l'espe-
rit dels vencedors, predicant la 
pau i la justícia i essent una 
vegada més refugi i esperó de 
la idea de catalanitat. Sabíem 
que només servint aquesta 
idea Montserrat es retrobaria, 
renaixeria. Tot era signe, doncs, 
per dessota dels oripells ofi-
cials: els textos en català, 
l’ambient dels darrers dies als 
locals de la Comissió, els ges-
tos clandestins de catalanitat 
que acompanyaren la festa, la 
immersió en la gentada en 
aquell primer acte multitudina-
ri «nostre» de postguerra (més 
de vuit anys després d'acaba- 
da la guerra); un acte fet per 
a ésser-hi com a persones, 
amb el cor i amb l'esperit..-
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