
ELS CLERGUES ESCRPTORS 
DAANT LA GUERRA OVILI) 

per Josep Massot i Muntaner

plista que molts d’ells tenien sobre els 
polítics republicans, defensors —a vega-
des potser amb poca traça— d'una lò-
gica política de separació entre l'Esglé-
sia i l'Estat i d’abolició dels privilegis 
seculars de l’Església, injustificats en 
una societat moderna. Llevat d’algunes 
persones d'una clarividència extrema, 
reaccionaren adherint-se sense reserves 
al «Movimiento Nacional», aparentment 
respectuós amb la tradició religiosa de 
l'Estat espanyol i —almenys a partir de 
molt aviat— amarat d’un catolicisme 
cmbafós, que amb el temps anomena-
ríem «nacional-catolicisme».

La primera mostra d’aquesta adhesió 
incondicional foren les descripcions dels 
«martiris» de sacerdots o de religiosos 
que havien tingut lloc des del comença-
ment de la guerra; un gènere literari 
que ha continuat fins avui mateix.2 Dei-
xant de banda la pamfletària narració 
de Joan Estelrich —ni clergue, ni 
creient—, La persécution religieusé en 
Espagne (1937, traduïda en una pila 
d’idiomes),3 el gènere s’inicia amb Cen- 
to Martiri delia Rivoluzione del 1936 
nella Catalogna, d’A. B. C. D., publicat el 
1937 per la Società Editrice Internazio- 
nale (Torino-Milano-Genova-Parma-Ro- 
ma-Catania). No és difícil de saber els 
autors d’aquest llibret de 78 pàgines: 
el 1937 se’n féu una segona edició aug-
mentada fins a 202 pàgines —el pròleg 
de la qual és signat a Gènova el novem-
bre de 1937 mateix—, amb un títol més 
ampli, Martiri delia Rivoluzione del 
1936 nella Catalogna (Seconda edizione 
aumentadissima). Gràcies a aquesta 
nova edició, ens consta que els relats 
de «martiris» —alguna vegada falsos— 
i la introducció que els precedeix —d’un 
lo summament dretà i d'un antirepu- 
blicanisme rabiós— foren redactats per 
G. Costa Deu, és a dir, Joan Costa i 
Déu (1883-1938), periodista sabadellenc 
que militava a la Lliga,4 i pel P. Anto-
nio Maria da Barcellona, O.M.Cap., és 
a dir, el caputxí barceloní Antoni M. 
de Barcelona (1889-1953), de nom «civil» 
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Josep M. Galdàcano i Melià.s El 1938, 
el pare Antoni M. de Barcelona com-
pongué un segon volum d’aquesta obra, 
titulat Martiri delia rivoluzione marxis-
ta nèlla Spagna, Vol. II (Milano, Casa 
Editrice «La Sorgente»; 270 pàgs.), on 
reproduí i defensà la Carta col·lectiva 
dels bisbes espanyols (juliol de 1937). Ja 
abans, el 193/ mateix, el pare Antoni- 
Maria havia publicat un altre llibret de 
92 pàgines sobre La tragèdia delia Spa-
gna (Società Editrice Internazionale), on 
insistia que «a les terres d'Espanya llui-
ten a mort dues civilitzacions (civiltà), 
o més ben dit, la civilització cristiana 
contra la barbàrie comunista bolxevic. 
La derrota dels patriotes espanyols 
[«nacionals»] crearia a l’Occident euro-
peu una altra Rússia soviètica caniba- 
lesca i salvatge» (p. 79). Als primers lli-
bres, el pare . Antoni M. de Barcelona 
donava la xifra de més de setze mil 
sacerdots i religiosos assassinats; més 
endavant rectificà aquesta xifra desme-
surada, d’acord amb les estimacions 
més realistes de la Pastoral col·lectiva 
del 1937. Mai, però, com cap dels seus 
seguidors, no es referí a la repressió 
cruel que tenia lloc simultàniament a 
la zona «nacional», idealitzada al màxim.

ELS POETES
No mancaren aviat els poemes referents 
a la guerra escrits per clergues. A Ma-
llorca, per exemple, ja el 4 de setembre 
de 1936, després del fracàs de l’expedi- 
ció republicana de Bayo, el «Correo de 
Mallorca» publicava un Himne patriòtic 
de mossèn Andreu Roig (1880-1955), que 
recollia tots els tòpics del moment:

«Mallorquins!: a lluitar quan s’hu- 
[milla 

de la Pàtria estimada l’honor, 
procurant desterrar de nostra Illa 
l’enemic per infame i traïdor.

Que visca el valor 
d’Espanya i l'honor

(Se repeteix al final de cada estrofa). 
Del triümf obtendrem prest la pauma 
que el bon Déu i la Verge ens daran; 
suplicant nostro Rei, l’Alt en Jaume, 
per Mallorca que féu la més gran. 
No ens fa por ni el brunir de les 

[bales 
que despara el contrari traïdor... 
Prest podrem escapçar-li les ales 
al "borino”, l'infame avió.

5. Vegeu J. Ma s s o t  i Mu n t a n e r , Galdàcano i 
Melià Josep-Maria, dins Gran Enciclopèdia Cata-
lana VII (Barcelona, 1974), 767; Aproximació a la 
història religiosa de la Catalunya contemporània 
(Montserrat, 1973), i L'Església catalana al se-
gle XX (Barcelona, 1975), índex de noms, s. v. An-
toni M. de Barcelona. Amb el nom de G. M. de 
Galdakano Melià, el pare Antoni-Maria traduí a 
l’italià Per la concordia spagnola. La Catalogna 
nella Spagna e l'ideale iberico de Francesc Cambó 
(Società Editrice Internazionale, 1937).

De Mallorca si n’és raça forta, 
Portocristo és la prova evident...
La “canalla” quedà pressa o morta, 
i en poder dels valents l'armament.
No pot ser ja més justa ni santa 
eixa causa que tots defensam...
Comunisme infernal! qui t’aguanta...! 
Esclafar-te per sempre juram.
A l’Exèrcit i a tota la Força, 
dirigits per tan bons generals 
que no donen el braç mai a tòrcer, 
mil “saludos” lo més cordials.»6

Andreu Roig no era l’únic sacerdot ma-
llorquí que cantava les lloances del nou 
règim: un capellà castrense, Josep M. 
Cerdà i Montaner —que abans i des-
prés de la guerra escriví poemes en ca-
talà—, compongué, entre altres versos 
«patriòtics», un Himno a Franco, musi-
cat per Matilde Colón,7 i el franciscà 
Miquel Caldentey publicà el 1939 Meda- 
llas y Cruces de la Guerra, recull for-
mat per cinc quadres dramàtics.8 En-
cara el 1959, el canonge de la Seu de 
Mallorca Andreu Caimari donà a llum 
el seu poema Els nostres alferes a Lluch, 
dedicat a la Germandat d'Alferes provi-
sionals, «homes temprats en la fomal 
castrense» que «són els més bells Artí- 
fics que secunden / el gran Cabdill» 
(pàg. 9). El poema, de 124 pàgines, glos-
sa diversos fets relacionats amb l’Aca-
dèmia d'alferes provisionals instal·lada 
a Lluc, barrejats amb episodis refe-
rents a l’evolució de la guerra a Ma-
llorca mateix o als fronts peninsulars. 
No hi manca, d’acord amb els clixés de 
la propaganda nacionalista, un antica- 
talanisme profund, visible, per exemple, 
en aquest fragment referent als bom-
bardeigs sobre Mallorca:

«Fracassen els assalts; però desfer- 
[men 

de nou l’Alarma tan proteica i lletja 
com la dantesca d’aquell "Sis d’Oc- 

[ tubre".
Nit de blasfèmia i de falsia indocta; 
nit de jactàncies puerils que canten 
d’un invencible esglai; nit d’un deli- 

\_rium 
tremens i col·lectiu i diabòlic; 
nit de furor i de tortura bàquica 
en què els guinyols de Consellers 

[revista 

6. Mossèn Roig inclogué també dos sonets en 
castellà al «Correo de Mallorca»: el 23 d'abril 
de 1937 (A la buena memòria de don Pablo Gralla 
Lladó... In coelo assideas) i el 13 de juliol del 
mateix any (a la memòria de Calvo Sotelo). El 
1939 edità una Poesia dedicada al crucero «Ba- 
leares» (vegeu Església i societat a la Mallorca del 
segle XX, 163).
7. Cf. «Correo de Mallorca», 23 d'abril de 1937, 
pàgina 2. Vegeu Església i societat a la Mallorca 
del segle XX, 72 i 73.
8. Església i societat a la Mallorca del segle XX, 
163.
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■passaven, amb uns giscs de fembra 
[histèrica, 

als més fantàstics escamots de ma- 
[gres 

betes-i-fils (sic) i rabassaires brútols, 
lletraferits i delirants poetes;
nit d'embriacs, que així vos deien: 

["j Lladres!” 
com adulaven: —"¡Germans tots 

[d’Ibèria!”— 
i Oh aquell embruix de Els Segadors 

[frenètics, 
desvirtuats i devinguts el mite 
dels jorns de sang sens Corpus ni 

[domassos!
i Oh el revulsiu d’esqueixos de sar- 

[danes 
que un disc de lluna barrejava alegre 
fent l’ànima exhalar d’aquell gran 

[Poble 
per l’esvoranc del deshonor vesà- 

[nic!»’

Els poetes del Principat prengueren, pel 
que puc saber, un to menys bel·licós. 
Mossèn Camil Geis, nat a Girona el 1902 
i mestre de capella i organista de la 
parròquia de Sant Feliu de Sabadell a 
partir de 1929, escriví—mitjançant curts 
poemes en prosa— les seves impressions 
dels deu primers mesos de la guerra, 

que aparegueren en francès, amb un 
pròleg de Pierre l’Ermite: L’Enfer sur 
la Terre... et Dieu partout. Dix mois 
de Sacerdoce dans la Catalogne rouge 
(Juillet 1936-Avril 1937) (Avinyó, Maison 
Aubanel Père, sense data; imprimatur 
del juliol de 1939). La simple enumera-
ció dels títols dels diversos apartats en 
què és dividit el llibre —de 150 pàgi-
nes— dóna una bona idea del seu to, 
ple d'emoció : L’hora de les tenebres, 
L'any litúrgic dels proscrits, El foc que 
cova sota la cendra, El poeta simple 
repòrter, Remor de palmes, El Cor que 
sagna i que canta. L'epíleg és signat a 
Ars, 6 de juliol de 1937.10
Camil Geis adverteix el lector que L’En- 
fer sur la Terre... «no és un llibre d’his- 
tòria», bé que «el seu contingut» sigui 
«enterament històric» (p. 11). Un altre 
poeta, el canonge tarragoní Miquel Me- 
lendres (Girona, 1905-Tarragona, 1974), 
utilitzà un gènere semblant per a les 
seves «memòries íntimes de cinc setma-
nes sota la revolució espanyola», sub-
títol d'El martiri de no ser màrtir, es-
crit entre el setembre i el desembre de 
1936, però no publicat fins l’any 1955 
(Barcelona, Editorial Casulleras, 256 pà-
gines). A l’Ofrena nadalenca del meu 
llibre, signada a l’abadia benedictina 

italiana de Montecassino, l’autor afirma 
adreçant-se a Jesús: «Res de polèmica 
oh Anyell. Vós me’n doneu, avui, exem-
ple. A la menjadora que ara us fa de 
càtedra, estimeu, no discutiu. Ja sabeu 
que és de Cant, no d'espases, que tinc 
necessitat. D’edificació, més que no de 
destrucció. Molt més de dir el que es-
timo que no de dir el que odio. D'asse-
nyalar el castell dempeus dalt de la 
roca, que no de llançar obusos per aca-
bar de derrocar el mur sondrollant so-
bre l’arena» (p. 16).

Dins el seu dramatisme, Melendres és 
optimista: en arribar a la frontera de 
França, recorda —amb petites variants- 
els versos de Ventura Gassol: «Fou 
una pàtria. Va morir tan bella, / que 
mai ningú no la gosà enterrar...», i as-
segura: «Ah sí! La refarem! Perquè ni 
que alguns fills, i molts que no són 
fills, esmicolin les pedres dels seus tem-
ples, la pedrera roman. I la pedrera 
secular és la fe en el meu poble (...), 
No! No l’enterraran! I si podien sebo- 
llir-la, la tomba fóra breu!» (pàgs. 224- 
226). Qui li hauria fet creure que, un 
cop acabada la guerra, la tomba havia 
de resultar interminable? 11
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9. Pàgs. 103-104. Vegeu Església i societat a la 
Mallorca del segle XX, índex de noms, s. v. Cai- 
mari i Noguera, Andreu. Per als alferes provisio-
nals mallorquins, a més de la bibliografia citada 
al meu llibre La guerra civil a Mallorca (Mont-
serrat, 1976), tingueu en compte J. M. Gà r a t e  
Có r d o b a , Alféreces provisionales. La improvisación 
de oficiales en la guerra del 36 (Madrid, 1976). 

10. E1 1938, el pare Antoni M. de Barcelona ja 
va publicar un Inno ai novelli martiri, «fragments 
d'un llibre inèdit del sacerdot Camil Geis», a 
Adartiri della rivoluzione marxista nella Spagna, 
209-211. Mossèn Geis ha escrit també alguns poe-
mes referents d’alguna manera a la guerra civil; 
vegeu, per exemple, el volum II de les seves 
Obres (Sabadell, 1956).

11. Entre altres obres que possiblement no conec 
o no recordo, voldria esmentar almenys l'opuscle 
Glòria nostra. Oda als màrtirs de Montserrat, 
del monjo Dom Ferran M. Solà (Barcelona, Lli-
breria «La Hormiga de Oro», 1959; 54 pàgines, 
només quinze de les quals són ocupades per l’Oda 
pròpiament dita, signada a Montserrat, 5 d'octu- 
bre de 1957).

EL BALANCI

L’estiu és, també, 
el temps de les novel·les

El temps de les 
cireres
Montserrat Roig
El Balancí, 105

Pols nova 
de runes velles
Manuel de Pedrolo
El Balanci,106

La cerimònia
Gabriel Janer Manila
El Balancí,104
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