
MONTSERRAT AL FABRA
N’hauria volgut dir el Montserrat de Pom- 
peu Fabra, però aleshores m'hauria calgut 
donar al tema una amplitud biogràfica que 
no m’era permesa per les limitacions d’es- 
pai d’aquesta nota mensual ni per la pres
sa amb què, una vegada més, si fa no fa 
com sempre, em calia lliurar-la.
Tot arrenca d’un contacte assidu amb el 
Diccionari General. El tinc sempre obert 
i no hi ha dia que no hi faci alguna con
sulta esclaridora o simplement tranquil·lit
zadora. El tinc, doncs, força resseguit. 
I, sense fer-ne cap recerca sistemàtica, he 
anat prenent nota, a mesura que l’atzar 
dels mots buscats o de llurs veïns m’ho 
procurava, de les al·lusions al nom de Mont
serrat entre els exemples en cursiva. Me 
n’han sortit set. L’elenc no pretén de ser 
exhaustiu, per bé que no deuen fer gaire 
nombre els casos que encara hi hagi d’a
fegir.
És natural que a l’entrada «benedictins» 
apareguin ‘eís benedictins de Montserrat, 
com ho és que la definició de «mitrat» per 
«dit de la persona que pot portar mitra» 
comporti, sobretot amb les ressonàncies 
del temps en què Fabra ho escrivia, la re
ferència a l’abat mitrat de Montserrat. Pot
ser encara resulta més obvi l’esment de 
Montserrat, juntament amb Montseny i 
amb Mont Calvari, a la crida «mont». Ja 
no ho és tant, dins el mateix camp geo
gràfic, orogràfic, que en parlar de «pic» 
com a «cim agut d’una muntanya» es faci 
esment, només, d'els pics de Montserrat. 
I diríem encara menys obligat, en l’accep- 
ció de «dona» com a «Senyora, Mare de 
Déu, en Nostra Dona-», afegir dins un pa
rèntesi les paraules de Montserrat darrera 
la denominació «del Carme». Nostra Dona 
del Carme, Nostra Dona de Montserrat.
Qualsevol pot reconèixer que, fins aquí, en 
tots aquests cinc casos, hi ha un lligam 
directe, des del punt de vista de la mun
tanya o en termes religiosos, per cert tan 
mal servits globalment al Fabra, entre 
Montserrat i el mot d’entrada.
Molt diferents d’això, els dos punts res
tants són absolutament imprevisibles i, per 
aquesta mateixa raó, molt significatius d’u
na disposició personal del gramàtic. Apa
reixen, ben curiosament, als termes «tocar» 
i «tornar». L’exemple per al primer diu 
Des d’on érem, Montserrat es veia a tocar; 
el del segon és Ja han tornat de Mont
serrat: no hi han estat sinó vuit dies. La 
il·lusió de veure-ho, com si ho tinguessis a 
l’abast de la mà; la recança, que endevi
nem com secretament compartida per l’au
tor en esmentar-la, dels qui n’han tornat 
sense haver pogut restar-hi més. Dos sen
timents molt vius i molt estesos entre els 
devots. Mestre Fabra no hauria tingut per 
què deixar-los retratats a fora, si alguna 
cosa no li ho hagués suggerit des de dins. 
Una nota curiosa: a l’entrada «Escolania» 
l’exemple és «L’escolania de la Mercè».
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LA REGULACIÓ DE LA FE
per Evangelista Vilanova

Tothom ha pogut informar-se sobre les 
sancions que han afectat alguns teòlegs 
o els processos a què han estat sotmesos, 
i que han creat, sobretot entre els intel·lec
tuals catòlics, un cert malestar. Alguns, 
els més ancians d’entre nosaltres, han te
mut un retorn a aquell «terrorisme intel- 
lectual» que marcà els darrers anys del 
pontificat de Pius XII i que fou un des
crèdit per al Sant Ofici ; els més joves 
reaccionen més vivament en contra d’una 
mesura repressiva i tendeixen a donar la 
raó a aquell qui n’és objecte.
El debat sorgeix sobretot a l’entorn dels 
procediments emprats. El principi mateix 
d’una «regulació de la fe» (encara que 
l’expressió desagradi a alguns o fins els 
molesti) no és massa contestat. Cap movi
ment ideològic —i el cristianisme, des 
d’un punt de vista sociològic, n’és un— 
no podria tolerar ningú que contradigués 
allò mateix que li serveix d’aglutinant. 
De fet, des de l’origen del cristianisme, 
ens trobem confrontats amb una plurali
tat de confessions de fe, però que coin
cideixen en el que és fonamental. Avui, 
en la línia de la diversitat de teologies 
presents en el Nou Testament mateix, 
vivim un pluralisme teològic que ha escla
tat paral·lelament al pluralisme cultural. 
Tranquil·lament diem que és un pluralisme 
legítim en la mesura que les esglésies lo
cals estan arrelades en experiències his
tòriques i sòcio-polítiques irreductibles. 
I ens podem inquietar quan constatem 
que el Magisteri se situa massa exclusiva
ment en una línia particular, la de l’Esglé
sia occidental, per exemple, quan el futur 
de la fe cristiana es juga cada vegada més 
en els països del tercer món.
En tot cas, la qüestió de la «regla de la 
fe» es planteja d’una manera inajornable. 
Si no es busca de donar-hi una resposta, 
les posicions respecte a la qüestió adop
taran fàcilment extremismes ben explica
bles ; ja se’n donen avui, més radicalment 

de com se n’havien donat en èpoques pas
sades.
Els uns urgeixen la pretensió del cristia
nisme a promoure una uniformitat de la 
doctrina i de la pràctica cristianes, gràcies 
a un poder central que vigila tothora. 
Però el resultat és una uniformitat su
perficial, que corre el risc de desembocar 
en una «ortodòxia verbal» que no ateny 
la vivència irreductible de cada creient. 
I, a més, no exclou el perill que la confes
sió de fe, en lloc de ser l’expressió espon
tània del poble de Déu, pugui esdevenir 
un instrument de poder en mans dels res
ponsables jeràrquics.
A l’altre extrem, a base de respectar totes 
les opinions i de tolerar totes les pràcti
ques cristianes, es pot acabar en un «cris
tianisme desbordat». La identitat mateixa 
d’allò que ens ha estat transmès des dels 
apòstols perilla de quedar compromesa. 
Aleshores és la visibilitat social del cris
tianisme la que resta amenaçada.
Cal, doncs, una «regla de fe». Hi haurà 
necessàriament una part de reglamentació 
social del llenguatge de la fe. I a l’inte- 
rior de l’Església haurem d’acceptar una 
certa tensió entre les exigències d’autenti- 
citat de la fe personal: «¿Què m’interessa 
un llenguatge que no és veritable per a 
mi?» i les exigències de la comunió amb 
tots aquells que es refereixen al Crist: 
«¿Què m’interessa una veritat que em se
para dels germans?»

L’EXPRESSIÓ «REGLA DE FE»
Trobem per primera vegada en sant Ire- 
neu l’expressió «regla de la veritat». En 
els primers segles de l’Església l’expressió 
«regla de fe» no designava pas un acte 
de l’Església docent en el sentit d’una 
norma que seria diferent de la mateixa 
doctrina ensenyada pels apòstols.
Però, en virtut d’una evolució històrica 
explicable, es va tendir a fer que el Ma
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