
LA FINA SENSIBILITAT LITURGICA DE JOAN MARAGALL

per RAFAEL M. BOFILI.

L'esperit avantguardista de Catalunva d'un avantguardisme que,
pero, no defuig en absolut el pes de la tradicio i la solidesa que n'obtc
qualsevol idea avancada que hi recolzi- s'ha manifestat amb evidencia
al Ilarg de la historia del nostre pals, en un proces que es pot donar ja
per comen4at cap als volts de 1'anv mil. Des d'aleshores n'hi ha prou
mostres en el dret, I'organitzacio social, la filosofia, les tendencies poli-
tiques, Ics formes estetiques, 1'espiritualitat, i, en general, la rnanera
d'entendre la vida i la persona humanes. Ja n'he parlat aqui prou vega-
des. Explicitament, amb una Vista de mostres concretes, en la introduc-
cio al men article L'esglesia catalana gotica dc nan iutica i la seva actua-
litat,' que, endcmes, to per tema un let precis i evident d'aquest avant-
guardisme. Dos altres articles mes s'adscriuen al mateix Leitmotiv, sem-
pre, naturalment, cenvit aqui al mare de la liturgia: Els temples catalans
gotics i el sltttbolisme de la Jerusalem celestial i La prenzonicio gaudinia-
na respecte als criteris liturgics del Concili Vatica 11.3

Fins ara, pero, els protagonistes n'han estat artifexs constructors del
mes solemne dels objectes liturgics: cl temple. Gent, doncs, lamiliarit-
zada amb I'Esglesia, les seves necessitats i la seva normative. En el cas
concret de Gaudi, l'artifex -arquitecte i agencador d'espais liturgics-
cerca amb afanv l'assessorament de persones competents, clergues, per
a drecar el pla teologic i pedagogic de la distribucio i l'ornamentacio
dels edilicis sagrats, estudia els textos oficials del Vatica i L'Annee Li-
tzzrgique de dom Gueranger, el gran apostol benedicti de la rclorma Ii-
turgica; Murat finalment en cos i anima al temple barceloni de la Sa-
grada Familia, on treballa gratis et amore, no en to prou amb aixo: arri-
ba a demanar publicament almoina per a les obres d'aquesta catedral

I. Miscel'ldrii0 litia5ica cnialana, 11, Barcelona, 1983, p. 145.
2. Id., III, Barcelona, 1984, p. 91-108.
3. lei., IV, Barcelona, 1990, p. 82-100.



148 i:vi u i v1 Mlru i

del nostrc temps i en contribueix a les despeses anib els diners obtin-

guts en la venda dels sous bens personals.'

Al costat de Gaudi i d'altres arquitectes mes o menus coetanis sous

-Folguera, Bonet Gari, Bergos, Puig Boada- i d'artistes vinculats al

moviment de renovacio liturgica nascut a favor de I'empenta cultural ge-

ncrica de la Renaixenca, coin el mestre Felip Pedrell, hi ha, i es ben lo-

gic, tot un estol d'eclesiastics, que to coin a precursor el pare Claret, ja

tan d'hora coin ho fossin els anus centrals del segle xtx,' i arriba fins als

nostres mateixos dies a traves dels bisbes Grau, Morgades, Carnpins i

Torras, l'abat Sunyol, i sacerdots coin Lluis Carrcras, Higini Angles, Jo-

sep Gudiol, Manuel Trens, Frederic Clascar, Josep Tarre, Caries Cardu

o Franccsc Baldcllo.'

Ara, pero, i en el mare d'aquesta mateixa cpoca encavalcada en els

dos segles, vull fixar-me en un nom famos que no sols ningO no esmenta

entre els liturgistes -senzillament, perquc fer-ho scria una aberracid-

sino que tampoc no cabria entre els sous col-legues decantats al tema re-

ligios, coin Verdaguer o Collell, sacerdots, o be, ja molt mcs prop nos-

tre, Bertran i Oriola. AI•ludcixo al poeta Joan Maragall, i men dona oca-

sio un text seu no pas poetic prccisament: un dels sous articles perio-

distics, -La Iglesia crernadaa,7 publicat, amb moltes modificacions, a La

Veu de Catalunva (18.12.1909). Escrit, corn dos articles mes, a conscgiicn-

cia dels fets coneguts coin la Setmana Tragica, del juliol anterior, l'es-

perit cristia que alena en iota !'obra maragalliana va fer nosa a les au-

toritats: d'aixo, les modificacions, i el rcfus d'un dels altres dos articles,

La ciutat del perdu,,, que no apareguc fins vint-i-tres ant's mes tard!s

Ni per professio ni per predornini tematic, Maragall no Lou a116 que

podriem dir un poeta rcligios. Mes ben dit: potser precisament perquc

no era cap, diguem-ne, ,professional,, i perquc la tematica religiosa no

apareix, almenys dc manera explicita, massa sovint en la seva obra, cl

sentim esperit cristia per esscncia, per naturalesa, no pas per adopcio o

tradicio. I, cncara: si ens fixem he en els sous textos hi trobarem prou

vegades tocs d'heteroddxia, sentirern que el seu cristianisme def'uig, be

clue a la quicta, la coaccid d'un enquadrarnent oficial. No es Caries Riba,

4. J. Pule BOADA, El Temple de la Sagrada Familia, Barcelona, 1929, p. 14, 203 i s., 212

i ss.; C. MARTINELL, Gaudi i la Sagrada Familia, corrrextada per ell mateix, Barcelona,

1951, p. 38 i s., 45 i s., 77; J. BERGOs, Gaudi, l'lrome i !'obra, Barcelona, 1954, p. 49

i s., 124.
5. J. M. FABREGA, <<El claretianisme del Dr. Cartes Cardu», a Miscel-lania Caries Garda,

Barcelona, 1963, p. 37-44.
6. M. TRENS, «Liturgista de primera hora<', a Miscel•lauia Caries Card<, Barcelona, 1963,

p. 83-86.
7. J. MARAGAI.1., Elogi de la paranla i altres assaigs, a cura de F. Vallverdu, Barcelona,

1978; aqui, i onsevulla que s'escaigui, mantinc els textos i les referencies corn apa-

reixen a les edicions esmentades.
8. Vg., per a tot aix0, J. BENET, Maragall i la Setrnana Tragica, Barcelona, 1965. Tambe

MARAGALI., op. Cit., p. 187-193, 199-205.



LA FINA SFNSIIIII,I I Al L1TIJRGR A DI{ JOAN tiIARAGAI.I. 149

seas dubte, pero tampoc no es Jacint Verdaguer. Aleshores, prou con-
lemporanis pertanvents al seu mateix estament podien csser catolics
corn podien usar botins o copalta;9 Maragall, cn canvi, era cristia per
temperament, i la singularitat del seu cas fob que en ell 1'csscncia coin-
cidi amb la moda.

Visquc, seas dubte, en tines circumstancies personals de privilegi,
coin ell matcix reconeix," ' pero aixu, en Hoc d'envanir-lo, en Hoc de sen-
tir-ho normal i merescut, el rnou a donar-ne continuament gracics a Den;
no eau rnai en el desagraiment de l'oblit, tan coma en aquells quc no
han conegut la necessitat insatisfeta i, per aixu matcix, per manca de
contrast, no senten prow plcnament el benestar dels benestants. Les sc-
ves darrcres parables -,,Quina mort mcs dolca, Den mcu!'>- son, en
I'hora suprema, el testimoni final de la seva incessant accio de gracics.

Endemcs, pet-6, de 1'esmentat rcgust heterodox, tan comb a grans es-
perits cristians -la historia de Franccsc d'Assis, per exemple, demostra
I'infinia distancia que, a vcgadcs, separa cl sant de I'heretgc-, i endemes
d'aqucsta gratitud continua per una plenitud clue ell considera gratuita,
dues altres particularitats demostren la religiositat vital de Maragall, tan
omnipresent que la sentim nibs aviat percebuda que no evidenciada.

Una es la scva scnsibilitat pantcista, quc, immergint-lo en la bellesa
de la crcacio, el du a estimar Dcu i a sentir-se'n estimat. Per aqucsta ac-
titud reverent, cls conccptes quc de prop o de llunv pollen vincular-sc a
la divinitat -Naturalesa, Amor, Bellesa, Ccl, Univers, Creacio, Visio,
Divi, Unic, Esperit- apareixcn escrits prou vcgadcs en majuscula als
sews textos; i aquesta inclinacio hi esdevc norma en la nomenclatura li-
turgica: Missa, Sacrifici, Pa, Vi, Hostia, Sant Misteri, Professo, Calze,
Sane, Creu, Comunio, Custodia.

I en una altra mancra de let pot besllumar-se la mcna de religiositat

de Maragall: , Rcsigncm-nos a no entendres, escriu una vegada,t t con-

formitat quc tambe, pero, traspua un xic arreu, i on crec que es pot en-

t'eveure no una submissio servil, irracional, sing una cxplicacio racio-

nalment relativa de tattles coses que no poden cncaixar en la rigidesa

dels oficials. Vinculat al Modernisme, tampoc en el

camp de Ics idees estctiques no n'esta mai, d'enquadrat: aixu sera pets

noucentistcs, quc en la persona de Gaudi es mofaven de la seva indecisa

i eterna insatisfaccio, del canvi permanent, d'una mancra de ser que,

ben al contrail, tan estimat el feu de Maragall, tambc objecte de les cri-

tiques del nob corrent estctic.12

9. Vz. precisament en J. MARAGArt., Poestes, vol. t de les "Obres completes>>, Barcelona,
1929, p. 227 i s., un violent atac del poeta contra aquest "monument de mal gust,,
con1 ell inateix I'hi anomena.

10. Vg. MARAGAl I , Flogi de la pararda i altres assaigs, p. 29 i s.
I I. "Nietzsche>', l.'Avcnc, Barcelona, 15.7.1893, 2" epoca, v, p. 195-197; article publicat

sofa el pseudonim Panphvlos.
12. J. MARACAI.t_, Tria, Girona, 1909, p. 59; E. CASANE!.t.ES, Nueva vision de Gaudi, Bar-

celona, 1965, p. 77 i ss., 88 i ss.
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Joan Maragall, doncs, no es un clcrguc, ni tampoc cap artistes vincu-

lat al colic pcr 1'execucio dobres d'art nacre, ni amb propietat pot esser

anomenat «pocta religion», almenys no cn Pacccpcio normal d'aqucst

concepte. El sou vincle amb 1'Esglesia es el dun fillet cristia de la nova

cpoca i del sou cstamcnt. Un burges cristia, pcro, d'un cristianismc in-

leriur Bens aburgesal, be que cl formulisme igualitari de les practiques

exlerncs pogues l^er-ho creurc altrament als que no miraven mes endins.

I aquesta cs potser la causes dunes idees que podrien pcrmctre d'inclou-

re Maragall cmre els nombrosos premonitory quc a Catalunva, prow

;abans quc en molts altres paisos moderns, prcdicaren els critcris litur-

gics quc cn el millor dots canon el Vatica no comcn^aria d'aplicar nor-

rllativament almenys fins al cap do mig seglc. I es quc, al marge do la

vinculacio d'aquest fenomen a una sensibilitat individual 1'a-

bundor i la diversitat d'aqucsts avantguardistes -be quc amb majoria

cclcsiastica, naturalment- refermen la rcalitat manifestada aqui al

principi del text: la bona disposicio constant de la terra catalana a Pa-

vantguardisme en qualsevulla do ley seves formes.

Tornem ara al ICXi mOLIU dagUCSICS rat^^CS, «La IgleSla CTCn7ada», 1

analitzem-hi la carrega de raeionalitat liliu^gica ara quc cls trots
besllumats en el cristianismc de Maragall pollen csser- nos -hi una intro-

duccio adient.
L'article, realment, «contrasta amb la immensa majoria dots escrits

dots catolics d'aquella epoca», i 1'autor « se'ns mostra meravellos i soli-

^ari enmig del mar de mediocritat i retorica de ley reactions catoliqucs

davant la persecucio religiosa dt la Sctmana Tragica».^^ E1 poeta ocix

missy en una esglesia destruida pet foe revolucionari quc ell sent puri-

ficador perquc li ha deixat un temple pobre, auster, reduit a 1'esscncia,

un ambit on Peliminacio de superflu^itats, la imemperie i iota la inco-

muda mesa d'una ru^ina fan scntir mes propers que mai el Crist i cls

quc pet «dolor» 1'encarnen, els «dolents», cls inccndiaris en

Aquesta mesa i el record encara viu do la irrupcio dots perseguidors

duen ley reflexions de 1'autor a I'Esglesia de ley catacumbes, en una ten-

dencies logica de qualsevol renovellamcnt, quc es donara tambe en c1

Concili Vatica II. Aleshores, en un dots sous arrauxements heterodoxos,

quc al final de Particle fruilara 1'enginyos pcro etimologicament just pa-

ral•lelisme dolor/dolents, Maragall veu aquesta cristiandat jovc -mes

prop del Crist i dots Apostols en el temps i en la gcnu^initat d'una actue-

cio no dcformada per lcs transformations propies do lot cnvelliment-

encarnada en els inccndiaris, i destaca la « semblan^a quc Jos scctes an-

tisocials tenon amb Ia primitives Iglcsia cristiana: s'hi assembles en que

13. BENeT, op. cit., p. 204.
14. Maragall, burges, no pcr aquesta condicio deixa de reconeixer, can corresponia a

la seves eyuanimitat, la part de culpa de la burgesia catalana en els lets de la Set-
mana Tragica.
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invoquen com ideal un estat d'humanitat mes perfecte; en que en nom

d'cll abominen dcls satisfets amb I'ordre cstablert; en quc treballen so-

bretol entre cis pobres, cis ignorants i els descspcrats; i en que cis sous

apostols i scguidors saben niorir quan conve amb la screnitat i fins amb

I'alegria dels martirs».'' I aixi era considerat veritablement cl primitiu

cristianisme: una secta, realment antisocial, be que no en el sentit pe-
joratiu de la qualificacio sing en 1'estrictament etimologic, per tat com
s'enlronlava a l'ordre cstablert.

Alcshores, sobre aqucsta base de tot renovcllament, cl retorn als ori-

gens, Maragall va descabdellant una scrie d'afanvs quc ben sovint con-

corder) al pen de la lictra amb cis criteris i les normes que cinquanta-

quatrc anvs despres, quasi dia per dia, el Concili Vatica II formularia
en la Constitucio sobre Sagrada Liturgia (4.12.1963).

Per a fer-ho, es val d'una ficcio -la d'uns incendiaris iconoclastes

que inconscicntmcnt dcstrucixen per a purificar- i dc la seva propia so-
lidesa cristiana, manifestada en uns indiscutibles raonamcnts teolo-
gics, evangelics i morals, d'on Iorcosament, per la senzilla pero logica i
profunda consegOcncia quc nomes la crosta do la rutinaria mandra do
pensar pot rcprimir, han de sortir uns principis d'actuacio liturgica pre-
monitoris dels que, incomprensiblement, tardaricn encara 1116s de mig
scgle a esdevenir oficials i en un pais com el nostre, sempre sotjat per
la incultura, fins i tot farien suspectes els seus propugnadors.16

Maragall vet) molt clarament que els diversos defectes especilics que
exigeix un renovcllament del cults reconeixen una causa comuna, gene-
rica i principal: la incomunicacio que allunva muturament la clcrecia i
cis fidcls.

Sempre m'ha semblat quc la Iglssia patia per manca de divulgaciu do
la paraula Sagrada. Jo no en soc doctor i no se per quc Ics coses s'hi
fan corn s'hi fan, ni tampoc puc dir exactarnent com podrien fer-s'hi
d'altra rnancra; pert) quail veig el modo corn estan en el temple la ma-
jor part de la gent, el modo corn oeixen missa, la seva passivitat, da-
vant la tremenda energia del Sacrifici d'Amor quc en I'altar se celebra,

la seva ignorancia de Ics paraules sublims que en ell sun ditcs, i la con-
segient distraccio o ensopiment que s'apodcra d'ells mentres davant
scu esta passant la cosa mes forty i mss interessant d'aquest mon i de
I'altae, no puc mcnys de pensar: 'DSu meu! quanta sublimitat en va,
quanta energia ineficac, quanta riquesa perduda!' La baranella del

15. Es indubtable quc Maragall escriu aquestes rattles pensant en I'anarquismc, i que
en els darrers mots hi ha el record de Ferrer i Guardia i Cl set) afusellament dos me-
sos abans, ban-abassada quc ('article del poeta esmcntat suara i refusal, ,La ciutat
del pcrdo», pretenia evitar. La injusticia d'aquesta cxecucio i I'enrenou inicrnacio-
nal quc va seguir-hi demostten I'abast de la clarividcncia de Maragall, quc aqui, na-
turalment, cenveixo al mare dc la liturgia. Vg. tambe, sobre tot aixo, BENET, Op. Cit.,
i R. OLIVAR, Prat de In Riba, Barcelona, 1964, p. 218-222.

16. El qualificatiu quc amb mcnvspreu se'Is donava era, precisament, <<La Secta,,. Vg.
TRENS, 01). Cit., p. 83.
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presbiteri se'm figura espessissima muralla que no dcixa passar ni una

espurna d'aquell foc sagrat, ni on raig de la resplendor del Sant Mis-

teri que en l'altar flameja i brilla. Tot alto que es feu i que es digue per

redempci6 de les gents, per a edificaci6 de Ics animes, passa alli, Ilunv

de Ics gents, incomunicat at seu sentit, mut per Ics animes. Jo prou se

quc tots els cristians tenen obligaci6 de saber-ho to que alli passa, que

algun dia els hi ha sigut ensenyat, i que sets reclama una adhesi6 in-

tima i tota d'una peca a tot to que Cl sacerdot diu do baix en baix, o en

veu alta (pet-6 sempre en Ilati, es a dir, sempre incompres en cl mo-

ment per gairebe tots), pero tambe vcig que la gent ha oblidat aquella

remota ensenvanca, quc nnmes sap molt per alt to quc alli passa, i que

aquesta adhesiO intima i passiva ales paraules i als Pets del sacerdot,

no es pot sostenir sense un estimut present i constantment renovat, per-

que requeriria una linesa espiritual o un fervor mistic que no pot su-

posar-se ni exigir-se sind en algunes animes rares i escollides, i quc cls

Ilibres devocionaris que solen posar-se en mans de la gent -que saben

llegir s'ha de confessar que no basten a promoure'I, i fins cal dir que

mes aviat I'adormen o 1'extravicn.

Immediatament, pero, intueix les solucions, que en conjunt responcn

als resultats establerts cinquanta-quatre anys despres17 per la tasca de

Ics Congregacions generals i la Comissi6 Conciliar de Liturgia i, en de-

finitiva, per la votaci6 dels Pares:

[...1 jo estic ben cert que si cl sacerdot digues en alta vcu i ben com-

prensible per tothom els salns fortissims del comen4ament i la gent en

alta vcu i en la seva llengua natural hi haguessin de respondre; i si fos-

sin Ilegides, cridades, at poble les paraules de foc de les Epistoles do

cant Pau, que es poden ben dir adre4ades a tots els homes de tots cis

temps; si fos anunciat cada dia a la gent 1'Evangeli en la divina sim-

plicitat dels seus passatges; si el sacerdot oferis I'incruent Sacrifici pets

lidels de modo que ells ho sentissin; si els mostres el Pa i cl Vi tremo-

lant i fent-los tremolar de l'inagotable sentit de Ies paraules quc en fan

el Cos i la Sang de Deu, i tothom consumes amb ell cl sacrifici, i la Co-

muniO ho fos en tot el sentit de la paraula [...] ah! ja n'cstic ben cert

quc la gent no es distraurien ni s'adormirien; ja n'estic ben cert que

per cada u [Ora aquella 1'hora de mes forta activitat espiritual del dia

o la setmana, ja n'estic ben cert quc da gent quc van a Missa» serien

en tota cosa ben diferents de to que son ara; i tambe estic cert quc molts

quc ara ,ja,, no hi van ,encara>> hi anirien, i scmprc hi anirien, i cl

Crist regnaria d'altrc modo cntre cis homes.

L'objectiu predominant del renovellament, 1'actuosa parlicipatio, es,

evident arreu, en Maragall com en la Constitucio Sacrosattctunz Conci-

17. Cinquant-vuit en el cas concret de la cclebracio eucaristica tutalment en catala

(1967).
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liunt o en qualsevol document quc s'hi refercixi, que pel scu caracter es-
sencial la repetcixcn dotzenes de vegades.

Aqucstcs solucions de Maragall ressonen en quasi una tercera part
dels paragrafs del capitol i de la Constitucio sobre Sagrada Liturgia (De
principiis generalibus ad sacranr Liturgianr instaurandanr aique foven-
dant), en nibs de la meitat dels del capitol ii (De Sacrosartcto Eucharis-
liae Mvsterio), i en alguns dcls pertanvents als capitols iii, iv i vii (Dc ce-
teris Sacrannentis et de Sacranientalibus; De Officio Divino; De arte sacra
deque sacra supellectile). No cal dir quc tot i el scu caire logicament mes
practic, o potser precisament per aixo mateix, tambc la Instructio ad exe-
cutionem Constitutionis de Sacra Liturg>ia recte ordinandanz (26.9.1964)
concorda prou sovint amb cis criteris do Maragall.

I en aquest cas, I'esperit finament analitic de tot pocta quc de debo
ho sigui, aqui cl de Maragall, no es limita a exposar cl fruit de les seves
analisis i les consegiencies logiques que n'oble, corn pugui estar Pent jo
ara mateix, mcntre ho comento amb mes o men vs fredor. Ell ho sent,
ho viu amb plenitud. Com jo ara, escriu tambe un article, pero, ja ho
hem vist, sobre <<la cosy mes forta i mes intcressant d'aquest mon i de
I'altre,,. El let, realment, s'ho val: « Jo mai havia oft una Missa con] aque-
Ila,,. Aixo darrer ho diu ja per scgona vegada, pero la impressio rebuda
cs tan intensa quc encara hi tornara, i ho arrodonira hiperbolicament:
«[...I pub dir quc mai havia oit Missa. No ho sabem, no ho sabem lo que
cs aixo; i potser la major part dels cristians en n'anem d'aquest mon sen-
se haver conegut encara a Crist» .

I no parlem ja -perquc ja no ens pcrtoca, i perquc un article no cs
un Ilibrc, i ho fora, ben curt, si encara anessim descabdellant-ne la tro-
ca- dels conceptes de teologia moral que Maragall fa conviure aqui amb
allo quc a dreta Ilci podriem anomenar « la seva,, pastoral liturgica, amb
el merit addicional que Ii suposa Cl let d'haver-hi preformat « la nostra»,
o, millor dit encara, « la de tots».

En comcncar, he parlat de I'avantguardisme catala i dcls sous avant-
guardistcs. Maragall en fou en molts aspectes, pero potser ningu no ha-
via pensat mai quc ho hagues cstat en un camp tan concret i en apa-
renca -sols en aparenca: crec haver-ho dcixat clar- tan enfora del scu
<<ol'ici». Jo, tampoc; fins quc amb detencio no vaig haver llegit aquest
article, i cm va semblar que ii havia de her justicia. No pas perquc Ma-
ragall vagi mancat de mereixements reconeguts, ben al contrari. Pero la
seva scnzillcsa no hi donava importancia; o, si ho feia, dc la seva autcn-
tica religiositat, la permanent accio de gracies, brollaven expressions
tan corprenedorament subtils corn aquesta: ,Semblo csscr molt mes de
to quc suc, i tot lo quc soc m'ha sigut donat de gracia: i beneficio, a mes
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d'aqucst do, d'aquclla aparicncia. Scnvor, Scnvor, tcniu-me en la vostra

ma, i pugui almenys mon agraiment servar-me digne dell vostres bone

ficis!" He volgut fer justicia a tot aquest afanv d'esborrament. I la jus-

ticia, sempre equitativa, ho deu scr encara mcs si, coin tot aquest afanv

maragallia, ho es meticulosament, subtilment. Per aixO penso que nin-

gu no considerara massa rebuscades les meves inferencies.

18. MARAGALL, Elogi de la paraula i alh-es assaigs, p. 30.


