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FE I HISTORIA
EN EL PENSAMENT DE CARDES CARDÓ 

per Lluís M. Moncunill i Cirac

És difícil trobar un tema tractat per Cardó 
que d'alguna manera no tingui cap referen
cia histórica.
L’estructura mental i la vocació de Caries 
Cardó ['obliguen a entendre el món illumi- 
nat pels raigs de la Revelació bíblica. En 
aixó ja trobem d'entrada un constituent 
formal de la seva personalitat ética i lite
raria. La fe és l’eix del seu pensament, la 
qual cosa afectará també la manera com 
seguirá el sentit de la historia.
Situats, dones, en aquesta cruílla de la 
temporalitat i la transcendencia, farem un 
breu recorregut per alguns deis seus es- 
crits, esperant que al final en puguem de- 
duir alguns deis trets característics de la 
manera com Cardó entén el fet historie.

ACTITUDS PSICOLÓGIQUES
ENFRONT DE LA HISTORIA
Un cert recurs insistent a la Providencia 
podría fer pensar que Cardó s'inclina vers 
un fatalisme historie, sobretot si entenem 
que |a intervenció provident és sinónim de 
dissolvent de la iniciativa humana, tan ne- 
cessária per a una bona entesa del procés 
historie. Quant a aquesta possible acusació, 
Cardó es defensa d'aquesta manera:
“Ens cal, encara, vigilar contra una altra 
temptació, que fácilment ens podría fer 
perdre la benauranca perdurable sots color 
duna fe ultrancera: el refiar-nos del mi
radle. La Providencia no sois no exclou, 
sino que pressuposa la cooperació de la 
nostra activitat.»'
És així com nega la concepció segons la 
qual l’home no fóra més que un autómat 
dins el fet historie, talment com si no tin- 
gués altre paper que l’assignat a Tactor 
dramátic peí director desceña, sense cap 
possibilitat d'accés a la propia iniciativa o 
a l’espontane'ítat.
Aixó mateix fa que barrí el pas a la pseudo- 
confianca en la invocació del miracle, que 
Podría actuar de narcótic per a la lliure 
acció de l'home i de foment d'esperits ¡n- 
clinats a l'evasió del propi esforc.

Providencíaosme, «La Paraula Cristiana», juny 1926, p. 48!.

Un altre perill del qual intenta salvar-se 
és el pessimisme historie. Cosa no gens 
fácil per a aquell que és testimoni d'una 
época marcada per calamitats capgiradores 
del sentit de la mateixa existéncia perso
nal o nacional.
Quan els camins d'Europa encara fumeja- 
ven per les bombes de la primera guerra 
mundial, i els esperits respiraven l'atmos- 
fera del pessimisme més aclaparador, Car
dó parla així ais seus convilatans de Valls: 
«Jo no sé veure aquesta dolor universal 
d'avui amb ulls humitejats, com no s'hi veu 
la dolor d’un infantament. Té massa anys 
el món i ha passat massa vegades les ter- 
rors milíenáries, per creure fácilment en 
averanys de malastre.»2
Potser sí que manifesta una certa ingenuT- 
tat el context d'aquestes paraules, pero, 
si no perdem de vista la panorámica real 
en qué són pronunciades, haurem de renun
ciar a tota impressió de triomfalisme.
Pero encara no és aquest l’argument més 
contundent en qué recolza el realisme car- 
doniá. Podríem trobar altres raons solides 
en altres lectures de les seves obres. L'any 
1911, Cardó comenqa la carrera de publi
cista, tasca que ocupará la major part de la 
seva vida literária. En aquelles dates de 
commoció político-social a Catalunya, es- 
criu aqüestes paraules:
«Nunca hemos podido avenirnos con los 
lúgubres predicadores de infortunios, que 
todo lo ven corrompido, todo hediondo, todo 
malsano. Para estos fatídicos señores, la 
época actual es la peor de cuantas el mun
do ha visto, la de nuestros padres fue peor 
que la de nuestros abuelos y asi sucesiva
mente [...] El bien y el mal han convivido 
siempre en el mundo con proporción varia
ble, pero sin esta pretendida tendencia del 
segundo a ir ganando terreno sobre el pri
mero. Bien pudiera tomarse con ironía 
aquello de Horacio: "Aetas parentum, 
peior avis, tulit nos nequiores, mox datu- 
ros progeniem vitiorem".» 3

2. Els problemes espirituals de Catalunya, Barce
lona, 1920, pp. 13-14.
3. Justicia y mansedumbre, «La Cruz», Tarragona, 
24-11-1911.

EXILIAT A FRIBURG
Quan amb el pare Miquel Estradé, com- 
panys de promoció monástica, anárem a 
passar un any d’ampliació d’estudis i d’ho- 
ritzons a Friburg de Suissa, el curs 1950- 
1951, tinguérem la bona sort de poder co- 
néixer i de tractar una bona mica el doctor 
Cardó. El visitávem amb una certa freqüén- 
cia. A hores d’ara, al cap de més de trenta 
anys, recordó molt vagament l’habitació 
d’exiliat on ens rebia, al xalet deis pares 
blancs, missioners africans, que l’havien 
acollit. La taula de treball, els llibres, l’ar- 
mari, el llit, les seves poques pertinences, 
tot en una sola pega, modesta, austera, 
noblement pobra. L’indret era molt encal- 
mat, si no m’hi enganyo, com de zona resi
dencial, amb els petits jardins sempre ama
bles. Certament, tot molt net i molt orde- 
nat. Diría suíssament endreqat. Perqué, en 
aixó, el país de les quatre líengiies oficiáis 
en terres lliures confederades, tradicional- 
ment adient per a un bon exili, no permet 
gaires comparacions. Ni un petit racó mal 
deixat. Tothom ho sap prou, només de pas- 
sar-hi amb el tren o per carretera. En 
aquells temps, per la meva banda, ordenat 
de poc, que per primera vegada sortia de 
la pell de brau, em mirava el canonge 
Cardó com un personatge un punt mític. 
M’hi pesava, és ciar, la seva actitud excep
cional d’eclesiástic ferm enfront del régim 
franquista. Pero la cosa em venia de molt 
abans, de les versions de Séneca a la Ber- 
nat Metge: les havia llegides d’adolescent 
i n’havia quedat molt marcat, d’esperit i 
de lletra, per l’autor i peí traductor. Des- 
prés, al monestir, vaig rellegir amb ull nou 
La nit transparent i en especial el próleg, 
aquell próleg. Em sap greu de no teñir 
prou memoria d’alló que ens digué durant 
aquells mesos. Absorbit aleshores per la 
Meditació catalana, ens l’ensenyá i ens 
la comenta com en secret. Comptava que 
faria molt d’efecte. Pero, a mi, la cosa 
que em deixá més impressionat de les nos- 
tres entrevistes, i que no em costa d’evocar 
avui, és la imatge personal d’aquell bon 
exiliat, ara optimista, ara desesmat, oscil- 
lant extremadament entre l’esperanoa i la 
desolació. L’eufória illuminada davant ru- 
mors i esdeveniments —les inflexions de la 
política internacional, la vaga deis tramvies 
a Barcelona, el trobament a Roma amb el 
pelegrinatge montserratí ran de la procla- 
mació del dogma de l’Assumpta— que el 
convencien de cop que tot alió s’acabaria 
aviat i podría tornar a casa, en contrast 
punyent amb l’expressió desmenjada de les 
hores desenganyades en qué l’aixafava la 
sensació que alió duraría més i més i que 
la mort el trobaria encara a l’exili. Dissor- 
tadament, alió encara s’allargá més de vint 
anys; peró, per sort, el canonge Cardó no 
triga massa a poder retornar, i el trobá 
a casa «l’esclat de l’Alba coronant la pos
ta», com ell mateix havia escrit al Sonet 
de la mort. — MAUR M. BOIX.


