
gant definia l’església com una socie�
tat que es limita exclusivament a atè�
nyer determinades finalitats morals; 
cibé, s’afirmà que la religió era mera 
ideologia (Marx); o bé, que era la ma�
nifestació de l’estat malaltís de l’home 
(Freud); etc.

Més aviat caldria dir, seguint Paul Ti- 
llich, que «la religió és en el sentit 
més ampli i profund de la paraula allò 
que ens concerneix incondicional�
ment». Allò que ens concerneix incon�
dicionalment es manifesta en totes les 
funcions creadores de l’esperit humà i 
no es limita a l’adequació que pugui fer 
l’individu del seu pensament i de la 
seva acció a les dogmàtiques i a les 
morals dels sistemes eclesiàstics esta�
blerts. Aquesta concepció ecumènica 
del fenomen religiós permet al mateix 
temps, en la cultura religiosa, el desco�
briment de les estructures bàsiques i 
pre-donades que fan de tot home un 
possible homo religiosus i la lectura 
crítica de la història religiosa de la hu�
manitat i, més en concret encara, de la 
religió prevalent en el nostre àmbit cul�
tural. Això encara no és l’opció de fe, 
perquè tot just se n’hi assenyala la pos�
sibilitat, sense reconèixer-ne la neces�
sitat que comporta l’assumpció de la 
mediació religiosa (en el cas del cristia�
nisme: Jesús de Natzaret) com a con- 
formadora de la identitat personal i co�
munitària.

CONCLUSIÓ

L'escola serà sens dubte en un futur 
molt pròxim un dels camps de batalla 
més durs al nostre país, perquè la pos�
sessió de l’escola atorga un poder gai�
rebé il·limitat i unes possibilitats d’en- 
doctrinament ideològic que tota mena 
de grups socials cobegen profundament. 
El nostre intent en aquest breu article 
po ha estat d'entrar en aquesta difícil 
i interessada qüestió, sinó d’oferir una 
sèrie de raons per tal que la religió 
continuï —o s'instauri— a l’escola. Per�
què això sigui factible, cal desmuntar 
un conjunt de prejudicis i de confu�
sions que pretenen assimilar la religió 
com a catequesi amb la religió com a 
part integrant i irrenunciable de la cul�
tura humana al marge de les opcions 
personals de fe. La religió a l’escola no 
pot continuar essent alguna cosa sem�
blant a la història llegida amb les pau�
tes de la «formación del espíritu nacio�
nal». Se n’imposa l’estudi seriós com 
a diversitat de llenguatges i com a lec�
tura crítica de la història religiosa de 
*a humanitat. Per tal que això assoleixi 
realitat, cal una comprensió de l’home 
com a ésser pluridimensional, polifò�
nic, la qual cosa és a les antípodes de 
les caricatures que, de l’ésser humà, 
®n les dogmàtiques i les morals de 

grups i d’associacions que només volen 
enquistar o mantenir el poder sigui 
°m sigui. Les comunitats cristianes no 

t“n de témer res de la desconfessiona- 
zacio de l'escola; ans al contrari: 
xo significarà per a la comunitat 

iitAent retrobar la seva veritable iden- 
rp 9uc serà lliurement assumida i 
tp ,zatla per tots els qui, a més d’en- 
tnrí,re,.e^ llenguatges religiosos (cul- 
aiipc-i S’°sa)· e^s voldran parlar (cate�quesi). — LLUÍS DUCH.

ELS CLERGUES ESCRIPTORS
MANT

LA GUERRA CML Cí 21
per Josep Massot i Muntaner

ELS APOLOGISTES
No mancaren entre els clergues cata�
lans les apologies del nou règim, més 
o menys matisades. Deixant de banda 
l’actuació decidida d'Enric Pla i Deniel, 
bisbe de Salamanca, i sobretot del car�
denal Isidre Gomà i Tomàs, arquebisbe 
de Toledo, que col·laboraren amb les 
autoritats nacionalistes i redactaren 
pastorals i altres escrits a favor del 
Movimiento —més o menys secundats 
pels altres bisbes catalans, amb l’excep- 
ció remarcable del cardenal de Tarra�
gona, Francesc Vidal i Barraquer—, 
hem d’esmentar d’una manera especial 
—i quasi única— el nom del sacerdot 
barceloní (nat el 1901) Joan Tusquets, 
ex-catalanista convençut, com ell mateix 
explica, que ja durant la República s’ha�
via dedicat a la caça dels maçons. El 
dia 1 de novembre de 1936 féu una con�
ferència al Teatro Principal de Burgos, 
titulada La Francmasonería, crimen de 
lesa patria, que publicà com a «Volu�
men I» (54 pàgines) de les Ediciones 
Antisectarias que dirigia ell mateix 
(2.a edició, Burgos, s. a.). Al final de l’o- 
puscle, hom advertia: «La finalidad de 
estas Ediciones es puramente patriótica 
y en modo alguno partidista. En ellas 
colaborarán personalidades de diversas 
ideologías, pero no figurará ni un autor 
dudosamente adherido al Régimen, ni 
una idea que no contribuya a defender 
las normas que para España va dictan�
do S. E. el Generalísimo Franco.» El 
1937, les mateixes Ediciones Antisecta�
rias publicaren, com a «Volumen IV» 
(78 pàgines), Masonería y separatismo, 
una altra conferència de Tusquets, feta 
el 28 de febrer de 1937 al Teatro Prin�
cipal de Sant Sebastià, on arribava a 
«desvelar» l’origen maçònic dels inno�
cents Jocs Florals de Barcelona, «cuya 
flor natural se adjudica al que mejor 
canta el Amor, cuya englantina se da al 
que maldice con términos más duros a 
España y a Felipe V, y cuya viola se 
ofrece al que mezcla más íntimamente 
la idea catalanista con el sentimiento 
religioso» (p. 35), i on interpretava a la 
seva manera tota la historia recent de 
Catalunya, amb dures al·lusions contra 
el diari catòlic «El Matí» i els diversos 
partits polítics catalans. El 1939, «Año 
de la Victoria», Tusquets publicà un 

llibre de 296 pàgines i nombroses làmi�
nes, prologat pel ministre Ramón Serra�
no Sufier, Masones y pacifistas (Burgos, 
Ediciones Antisectarias), en bona part 
recull d'articles apareguts a «La Voz de 
España»; no cal dir que, per a Tusquets, 
«el principal culpable de la guerra civil 
española» era la maçoneria (pàgs. 126- 
127).1 .
Altres clergues, catalans i catalanistes, 
esverats per la persecució religiosa i en�
ganyats per la propaganda nacionalista 
—com ho havien estat també els bisbes 
que signaren la Carta Col·lectiva, els 
quals cregueren de bona fe en l’existèn- 
cia d’un «complot comunista» preparat 
per a Testiu de 1936—, s’aproximaren als 
principis nebulosos del Movimiento. El 
1936 mateix, el caputxí Andreu de Pal�
ma de Mallorca (Palma 1889-Barcelona 
1963), que poc abans havia signat un 
missatge de solidaritat entre Mallorca 
i Catalunya sospitós per a militars i fa�
langistes —la signatura portà més d’una 
persona a la presó—, redactà i publicà 
una crònica dels primers mesos de la 
guerra civil, fins a la retirada de l’expe- 
dició de Bayo: Mallorca en guerra con�
tra el marxismo, que assolí tres edi�
cions.2 * He fet referència ja a diversos 
llibres de memòries de «guerra», als 
quals podríem afegir A los veinte años 
de aquello, julio-diciembre de 1936, del 
pare Isidre Gríful, antic director de 
l’Obra d’Exercicis Parroquials (Barcelo�
na, Editorial Balmes, 1956), un llibre de 

1. Les activitats de Tusquets són esmentades més 
d’un cop, sovint amb una certa ironia, pels qui 
aquells anys es trobaven a Salamanca; per exem-
ple, M. Ga r c ía  Ve n e r o , La Falange en la guerra 
de España: la Unificación y Hedilla (Ruedo Ibé-
rico, 1967), 343, escriu: «Más tarde, un presbítero 
catalán, Tusquets, buscaría rastros masónicos en 
los escritos, las palabras y la conducta privada 
de los adheridos al Movimiento Nacional. Tus-
quets vela masones por todas partes...» Es refe-
reix també a possibles conseqüències desagradables 
de la conferencia de Tusquets a Sant Sebastià 
A. Gr ie r a , Memòries (Sant Cugat del Valles, 1963), 
258-259 (perill corregut per l’industríal Ignasi Vi-
dal a causa de l’ajuda que havia prestat al diari 
«El Matí», atacat per Tusquets i per Griera ma-
teix). Assenyalem que Griera fou des del primer 
moment un gran entusiasta del Movimiento i tre-
ballà a 1'Oficina de Premsa de Burgos (vegeu les 
Memòries esmentades, a partir de la p. 230).
2. Vegeu Ma s s o t , El pare Andreu de Palma i la 
guerra civil a Mallorca, «Randa», IV (1976), 91-95,
i Església i societat a la Mallorca del segle XX, 
índex de noms, s. v. Andreu de Palma de Ma-
llorca.
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242 pàgines que consisteix bàsicament 
en la traducció castellana de les me�
mòries publicades en francès al diari 
parisenc «La Croix», entre l’octubre i el 
novembre de 1937, amb el títol Evadé 
d’Espagne. L’autor, que es trobava el 
juliol de 1936 a Sant Hilari, considera 
«eZ gobierno rojo, compuesto de los 
sin-Dios y de sus aliados» completament 
«responsable de la destrucción del patri�
monio artístico de mi patria y del ase�
sinato de sus sacerdotes» (p. 39).

Com a mostra del xoc causat per la 
guerra en la clerecia catalanista, no po�
dem oblidar les Cartas de combate en 
defensa de la fe dirigidas a las juven�
tudes cristianas, de mossèn Àngel Car�
bonell (Badalona 1877-Barcelpna 1940), 
quaranta cartes reals o fictícies que 
constitueixen un total de 326 pàgines 
(Barcelona, Editorial Eugenio Subirana, 
1940). Carbonell, que durant la Dicta�
dura de Primo de Rivera havia escrit 
l’obra més avançada que mai hagués 
sortit d’un sociòleg catòlic al nostre 
país, El colectivismo (originàriament: 
El comunismo, modificat per la censu�
ra) y la ortodoxia católica,3 diu ara al 
pròleg: «Estalló la tempestad comunista 
con un ímpetu destructor quizá no igua�
lado antes en la historia. La palabra 
"persecución religiosa", tomada en su 
sentido tradicional de vejación violenta 
de personas e instituciones católicas, 
vino a resultar inexpresiva ante el in�
tento fulminante de aniquilación total. 
A no acudir la mano poderosa de Dios 
en auxilio de su pueblo, no hubiera que�
dado a la religión, en nuestra Patria, 
otro refugio que las opiniones invisibles 
de algunos creyentes ocultos» (p. 9). «De 
la entraña más profunda de la sociedad 
cristiana —continua— surgió un movi�
miento de resistencia que opuso una 
muralla inconmovible al desbordamien�
to del mal, y, después de destruir el 
dominio político de éste y sus forma�
ciones bélicas, ha devuelto a la Iglesia 
la libertad de continuar ejerciendo en 
España la misión santificadora recibida 
de su Fundador divino. Triunfante, pues, 
la gloriosa Cruzada debieron reanudarse 
con intensidad más vigorosa que nunca 
las tareas apostólicas de difusión de la

3. Vegeu J. Bo n e t  i Ba l t à , Carbonell i Pera, An- 
gel, dins Gran Enciclopèdia Catalana, IV (Barce-
lona, 1973), 371; Ma s s o t , Aproximació a la història 
religiosa de la Catalunya contemporània, 122-124. 

Verdad y del Bien, acomodadas a las 
circunstancias de la hora presente, pro�
metedora de glorias, pero también nece�
sitada de sacrificios» (págs. 10-11).4 
Tanmateix, el més sorprenent dels lli�
bres apareguts amb motiu de la guerra 
fou la Grandeza cristiana de España de 
mossèn Lluís Carreras (Sabadell 1884- 
Barcelona 1955). Carreras havia estat el 
líder de la clerecia catalana des del co�
mençament del segle, l’iniciador efectiu 
del moviment litúrgic (Congrés de Mont�
serrat de 1915 i revista «Vida Cristiana», 
a partir de 1914, a més de «Reseña Ecle�
siástica» i altres publicacions) i el braç 
dret del cardenal Vidal i Barraquer en 
els seus conflictes amb la Dictadura de 
Primo de Rivera, en les hores esperan�
çades de la proclamació de la República 
i en els moments tensos que seguiren 
les discussions sobre la nova Constitu�
ció.5 Encara el 26 de març de 1938, el 
secretari d’Estat de Pius XI, el cardenal 
Pacelli, trametia a Vidal i Barraquer 
una nota verbal adreçada pel govern de 
Salamanca a monsenyor Antoniutti, re�
presentant de la Santa Seu davant Fran�
co, que assegurava: «Según noticias re�
cibidas en este Ministerio (d'Afers Es�
trangers), varios sacerdotes españoles 
residentes en Francia, llamado uno de 
ellos Carreras, conocido separatista ca�
talán, y otro Dr. Trens, de la misma 
ideología,6 * 7 conspiran de acuerdo con el 

4. De passada, citem també el pamflet de l’esco- 
lapi Joaquim Se g u í Ca r r é , Pensando en los dolores 
de España (Barcelona, Felipe González-Rojas Edi-
tor, 1941: 420 pàgines), de to declaradament «anti-
separatista» i franquista. «El gesto nobilísimo del 
Alzamiento —diu—, no exclusivamente militar, 
sino genuinamente nacional, ha de ser agradecido 
por todos los que se precien de tener en sus venas 
sangre verdaderamente española y en su alma 
principios católicos sólidos y puros» (p. 48). Un 
sacerdot català, Ramon Griful, publica el 1939 
a Bilbao (Escuelas Gráficas de la Santa Casa de 
Misericordia) un opuscle de 48 pàgines titulat 
Un revolucionario moderado al señor Deán de 
Canterbury (l’autor, en començar la guerra, era 
regent de la parroquia de Sant Feliu de Huelles, 
bisbat de Solsona, i feia els màxims elogis de 
Franco, «el nuevo Juan de Austria, el caballero 
cristiano, nuestro Caudillo el Generalísimo Franco, 
don de Dios al mundo, para salvar, no a un pue-
blo solamente sino a todos los pueblos y a toda 
una civilización», p. 47).
5. Cf. Ma s s o t , Aproximació i L'Església catalana 
al segle XX, índex de noms, s. v. Carreras.
6. Es tracta de Manuel Trens i Riba (Vilafranca 
del Penedès, 1884-1976), liturgista i artista, gran 
col·laborador de Carreras; cf. Ll. Bo n e t  i Ar me n - 
g o l , Mn. Manuel Trens, dignificador de l’art sa-
grat, «Quaderns de Pastoral», 46-47 (febrer-abril 
1977), págs. 65-68. Ga z ie l , Meditacions en el desert 
(1946-1953) (Edicions Catalanes de París, 1974),

Arzobispo de Tarragona (Vidal i Barra�
quer), preparando algo en daño de la 
España Nacional y por tanto de los in�
tereses de la Religión y de la Iglesia.» 
A continuació, la nota matisava diplomà�
ticament: «Aunque cuesta trabajo acep�
tar, sin más, que un Príncipe de la Igle�
sia esté en connivencia más o menos 
abierta con los rojos, creo deber po�
nerlo en su conocimiento, pues pudiera 
darse el caso de que algunos sacerdotes 
exaltados catalanistas comprometieran 
a Su Eminencia usando indebidamente 
su nombre con las consecuencias fáci�
les de suponer...»''
El 31 del mateix mes de març, el car�
denal Vidal contestà a Pacelli fent-li sa�
ber que considerava «injusta l’acusació 
que es formula en contra del doctor 
Carreras i del doctor Trens»; d’altra 
banda, li assegurava que Carreras ales�
hores es mostrava favorable a Franco 
i preparava una obra on ho donava a 
entendre.8 9 * * Aquesta obra era, evident�
ment, Grandeza cristiana de España, 
acabada d’imprimir a Tolosa de Llen�
guadoc el 4 de maig de 1938, subtitula�
da Notas sobre la persecución religiosa. 
Aquest llibre de XX-278 pàgines, que 
havia estat concebut originàriament 
d'una manera encara més extensa —un 
col·laborador de Carreras m’ha explicat 
que només el capítol referent a l’Alcàs�
ser de Toledo tenia tanta llargada com 
tot el que aparegué finalment—, fou tra�
duït aviat a l’anglès (.The Glory of Mar- 
tyred Spain, London 1937), a l’italià 
(Spagna. Processo alia rivoluzione, Mi�
lano 1939) i, en una versió més extensa 
en alguns aspectes, al francès (Grandeur 
chrétienne de l’Espagne, París 1939).’ 

228, ens assabenta que Trens, el 1936, hagué de 
fugir cap a França, disfressat, «i em deia —con-
tinua Gaziel— que, en arribant a Perpinyà, els 
ulls se li ompliren de llàgrimes, de pensar que 
l’Església espanyola no havia fet a la República 
cap mal que pogués justificar una persecució com 
aquella»; tanmateix, sempre segons Gaziel, Trens 
estava totalment disconforme amb el muntatge del 
«nacional-catolicisme».
7. Text citat per R. Mu n t a n y o l a , Vidal i Barra- 
quer, cardenal de la pau, nova edició revisada 
(Montserrat, 1976), 494-495.
8. Ibid., 496.
9. El 30 de setembre de 1939, «Any de la Vic-
tòria», Carreras escrivia des de Barcelona a Llo; 
renç Riber, encara refugiat a Mallorca, fent-li
ofrena «del meu llibre en francès —edició mes 
ampla que l’espanyola i que les altres versions 
que corren món» (autògraf a la Biblioteca Bar-
tomeu March de la Ciutat de Mallorca, Correspon-
dència de Llorenç Riber).
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