
TORRAS I BAGES I LA LITURGIA

EN LA LLENGUA DEL POBLE

per RAFAEL M. BOFILL

De 1931 data 1'inici dels processor de beatificacio de Josep Torras i
Bages, 1'eximi bisbe de Vic que el doctor Pont i Gol anomena «el nostre
Sant Pare dels temps moderns,,, i el pare Gabernet, el abisbe de Cata-
lunya»'; tres anys despres, el 1934, en tingue hoc la presentacio a la
Sagrada Congregacio de Ritus. Des d'aleshores fins a factual reviscola-
ment de la causa -al que modestament vol unir-se aquest article-, han
passat, doncs, mes de seixanta anys. Malpensat que soc, hom m'ha vol-
gut justificar tal dilacio al•legant el problema d'una llengua minoritaria,
com es el catala, en la instruccio dels processos i el conseguent examen
dels escrits del candidat, en aquest cas prow nombrosos, certament; les
circumstancies d'aquesta excusa, pero, no em semblen acceptables, pre-
cisament perque 1'idioma en questio, be que minoritari, es una parla
formalment equiparable a qualsevol altra llengua culta, i conreada,
endemes, per un clergat selecte i nombros, que, d'altra banda, prou ha
contribuit a la seva alta categoria literaria. Millor, pero, que les raons ca-
nonicoidiomatiques podra ben explicar ]a situacio una simple dada tem-
poral: Escriva de Balaguer fou beatificat nomes disset anys despres de la
seva mort. Del traspas de Torras i Bages, en canvi, en fa ja mes de vui-
tanta, i d'altra banda cal tenir-hi present que en els seus processos no
s'ha arribat encara a la beatificacio sing tan sols al pas immediatament
previ, el decret de virtuts heroiques.

Significatiu es en tai aspecte un passatge atribuit al doctor Cardo,
que alhora justifica la presencia de l'il•lustre prelat de la seu de Vic a les
pagines de MISCEL•LANIA LITURGICA CATALANA: aSeguint l'impuls donat per
un sant, el Beat Antoni W Claret, i per dos grans bisbes, Morgades... i

1. J. PONT I Goi., ,La paraula sacerdotal del doctor Cardo», a: Miscel•lania Caries Cardo,
Barcelona, 1963, p. 113; J. GABERNET, Josep Torras i Bages, bisbe de Catalunva, Barce-
lona, 1987.
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Torras i Bages..., la villa religiosa conegue tambe, en extensi6 i en pro-

funditat, un renovellament que -de no haver-s'hi alcat en contra hostili-

tats incomprensibles- hauria donat al pars un fonamcnt cristia, segur i

il-lustrat, nodrit de Liturgia i de Sagrada Escriptura...»'.

Morgades vol dir I'espcrit cfe la Renaixen4a encarnat en un bisbe, la

restauraci6 del monestir de Ripoll i de prow altres temples dc la Cata-

lunva comtal, la fundaci6 del Museu Episcopal de Vic -la primera

col.lecci6 eclesiastica d'art del nostre pars tant per antiguitat corn per

importancia , la renuncia a I'arquebisbat de Burgos, la pastoral dun

prelat barceloni que hi exhorta a firs de la Ilengua catalana en la predi-

caci6 i la catequesi i li val les critiques tart dels politics madrilems corn

del secretari d'estat pontil'ici, el cardenal Rampolla. Pero tot aixo es veu

no ja recfoblat sin6 omplert de contingut fins a vessar per Torras i Bages,

successor temporal i moral de Morgades a la mitra vigatana quan aquest

coterrani i valedor seu es cola amb la de Barcelona.

Recordem molt per damunt, peso suficientment, la trajectoria del

gran bisbe Torras en els aspectes explicits de la seva catalanitat, que

-no cal dir-ho no feien sin() exterioritzar-ne caracteristiques genuines

i autoctones: l'equanimitat, la Ilibertat d'esperit, Ia senzillesa, un patrio-

tisme profundament arrelat pero gees baladrer, la fidelitat a Ia tradici6,

l'ancoratge relatiu del present i Cl Iutur en el passat. Amb anterioritat al

nomenament episcopal, encara simple sacerdot, fou consiliari del Cercle

Artistic de Sant Line, i va dirigir la Joventut Catalanista organitzada per

les Congregacions Marianes de Barcelona, aixi coin I'Acadcmia Cata-

lana, on es formaren portaveus i dirigents del catalanisme conservador:

Jaume Carney; Jaume Bofill i Mates, Josep Maria Loper-Pico, Josep Puig

i Cadalalch. President de la secci6 de propaganda religiosa de la Uni6

Catalanista, prengue part en la redacci6 de les Bases per a la Coristititcio

Rehioual Caialarrn, les famoses Bases de Manresa (1892), que Ii deuen el

text regulador de les relacions entre Catalunva, Espanva i el Vatica, on

es preveu «que hagin d'esser catalans els que exerceixin jurisdicci6 ecle-

siastica propia o dclegada, coin tambe els obtenidors de dignitats i pre-

bendes,,. Aquest mateix any 1892 aparegue el principal dels setts textos,

La tradicid catalnnn, obra definida a la introducci6 per I'autor mateix

sobservaci6 i contemplaci6 silenciosa de la lac de Catalunva, a fi de de-

terminar son tipus perquc ningu no pretengui deformar-Io»', i conside-

rada pet bisbe Morgades ,verb de la Renaixencas; Ia defensa tena4 de la

Ilengua autbctona en general i d'una manera ben especifica cn la cate-

quesi, Ia predicaci6 i I'oraci6 que hi fan els capitols IV, V, VI i VII, pero,

venia ja de Ilunv, corn ho dernostren uns textos datats el 1879: la intro-

2. J. M' FARRF.GA, ,E1 claretianisme del Dr. Cartes Card6», a: 1liscel.lattia Curies Cando, p.

44.
3. J. TORRAS i B %(.[,s, In iradicid caiala In, Barcelona, 1966, p. 23. - Prologada per un bon

estudi6s del bisbe Torras seam t aspassat, mosses Joan Bonet, cs I'edici6 que twig SCI'-

ii, i s'hi retereixen els n6meros de paging que en don() a Ies citaci()ns.
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duccio al Mes del Sagrat Cor de Jesds, la proteccio que per al Ilibret de-
mana Torras i Bages a l'arquebisbe de Tarragona, Benet Vilamitjana, i la
favorable resposta del metropolitan'. El 1893, l'assemblea de delegats
de la Uni6 Catalanista, reunida a Reus, li encarrega una comunicaci6
adrecada als bisbes catalans per tal d'exhortar-los a usar la llengua cata-
lana en la predicaci6 i en tots els actes del culte public on es pugui oh-
viar el Ilati. El mateix any del seu nomenament episcopal (1899) funda
la Lliga Espiritual de ]a Mare de Deu de Montserrat.

Per a comprendre, pero, com totes aquestes manifestacions evidents
responien a una conviccio profundament arrelada cal fixar-se de manera
particular en els disset anvs de I'episcopat de Torras i Bages. Tothom sap
que tant en l'Esglesia com en qualsevulla altra institucio jerarquicament
organitzada la formulaci6 de criteris so] estar presidida per una cir-
cumspeccio directament proporcional al nivell jerarquic de qui els emet,
i que aixb posy prow soviet les autoritats eclesiastiques en contradiccio
franca amb la Ilibertat d' esperit del Crist de l'Evangeli, comprornes fins
a la mort. Sota el (Gran Bisbe pero, no fou pas aixi com anaren les
cosec. Tot just designat per a la mitra de Vic, i ja abans de prendre'n pos-
sessio, l'ajuntament barceloni del doctor Robert l'elegI president dels
Jocs Florals de 1899, i l'enrenou que a Madrid i a la nunciatura provoca
el temor d'un discurs presidencial on el prelat electe pogues manifestar
el seu catalanisme el duguc a respondre les alarmades comunicacions
oficials rebudes al-legant que el parlament estava fonamentat en la doc-
trina tomistao i, d'altra banda, com s'acostumava a fer, ja s'havia impres;
no obstant aixo, afegia que si el text era trobat improcedent per a la dig-
nitat episcopal s'estimava mes renunciar-la7. El 1902 s'enfronta oberta-
ment a Romanones, ministre espanvol d'Instruccio Publica, per causa
del decret on prohibia l'ensenvament del catecisme en catala. Mes tart{
ratifica amb una segona edici6 de La tradicio catalana tot allo que havia
escrit catorze anvs abans, quan nomes era un simple sacerdot, be que
Iliurat a una intensa activitat pastoral i intel-lectual; i ho encaP4ala amb
un proleg signat el desembre de 1905 i on din clarament que el caracter
ecumenic de l'episcopat no li ha fet veure en Cl Ilibre, tot rellegint-lo i re-
flexionant-hi, cap exces d'exclusivisme localista. Promogut tres ant's des-
pres (1909) a l'arquebisbat de Burgos, repeteix I'actitud del seu predeces-
Sor, el bisbe Morgades, i reafirma amb la renuncia a fastens la pregona
sinceritat d'una vida Iliurada al pais, mentre manifesta al nunci aposto-
lic la presumpci6 d'esser necessari a Catalunva des de la seu episcopal

4. P. 5 i s., 9 i s., edici6 de 1919, Barcelona, Foment de Pietat Catalana.
5. Oualificatiu frequentment aplicat al doctor Torras.
6. Durant la seva estada al seminari tie V'ic I'influi acusadament Tomas d'Aquino. El pin-

tor Josep Maria Sert, a qui cl bisbe Torras va encarregar la decoracib mmal de la cate-
dral vigatana, I'anomenava el ,sant Tomas dels Icmps iii dcrns,,.

7. E. JARDI, EI Doctor Robert i el seu teo/p.c, Barcelona, 1969, p. 79 i s.
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de Vic; semblantment s'esdeve al cap de cinc anus (1914), quan refusa

I'arquebisbat de Valencia. El 1915, al congres d'art cristia promogut pel

mateix bisbe Torras i mossen Lluis Carreras va seguir el Primer Congres

Liturgic de Montserrat, d'on arrenquen la difusio i la popularitzacio del

moviment liturgic at nostre pais. Per fer entendre si en fou de necessari

Torras i Bages per a Catalunya nomes cal esmentar algunes de les perso-

nalitats que li estigueren vinculades i ben sovint en foren profundament

influides: Manuel Duran i Bas, Antoni Gaudi, Enric Prat de la Riba, Ja-

cint Verciaguer, Josep Morgades, Miquel d'Esplugues, Ignasi Casanovas,

Antoni Maria Marcet, Frederic Clascar, Lluis Carreras, Jaume Collett,

Cartes Cardo, Joan B. Manva, Joan Maragall, Josep Carner.

Potser alga trobara forcada la inclusio d'aquestes rattles en una pu-

blicacio de la Societat Catalana d'Estudis Liturgics, entitat dedicada,

com es ]legeix at ,Preliminar,, del primer numero de MISCEL-LANIA

LITORGICA CATALANA8, at ,conreu cientific de la historia de la liturgia i de

les manifestacions paralitiirgiqucs de ]a pictat popular en les terres cata-

lanes, i tambe en els territoris que formaren part de la Corona de

Catalunva-Arago». Certament, ningu no pot dir que Josep Torras i Bages

fos, en 1'estricta accepcio del mot, tin liturgista, be que, juntament amb

la Sagrada Escriptura i la Suunnn tlteologica de Sant Tomas (v. abans,

nota 6 i el seu context), tenia sempre a l'abast L'Aunee Liturgique de dom

Gueranger, el gran apostol benedicti de la reforma liturgica9; de fet, la

comesa d'un bisbe com cal -com ell, doncs- to tin caracter molt ampli,

que depassa qualsevulla especialitzacio. Ningu no pot negar, pero, el pes

de la seva accio pastoral no sols en el context generic de la Renaixenca

ans tambe en un dels ambits especifics compresos en aquest desvetlla-

ment cultural omnicomprensiu d'on nasque la Catalunya moderna: el

moviment liturgic, un renovellament l'excel-lencia autoctona del qual en

el conjunt de l'Occident ha merescut prow reconeixements forans proce-

dents dels cercles capdavanters de la renovadora empenta'o.

En l'estreta relacio existent entre liturgia i pastoral" hi ha un aspecte

molt definit que, malgrat aquesta concrecio, per causa de la seva con-

substancialitat pot passar a voltes desapercebut, alhora que tambe per

rao d'aquest caracter consubstancial es sempre un factor de pes; una ex-

planacio parabblica el podria comparar at fenomen de la respiracio, tan

8. Barcelona, 1978, p. 7.
9. Informacio del nostre consoci mossen Miquel dcls Sants Gros, conserxador del Museu

Episcopal de Vic i bon coneisedor dc la histirria i 1'anecdotari del bisbat; veg. tarnbe

mostres concretes del respecte de Torras i Bages envers la normativa liturgica a

GABI..RNF.T, op. cit., p. 285, 335, 337, 341, 394 i s., 404, 408.

10. Prou directament ens toca el d'un consoci nostre, el dominic Pierre-M. G', que el

1984, quan era director de I'Institut Superior de Litdrgia de Paris, en una de les con-

ferencies organitzades per la Societat Catalana d'Estudis Litdrgics afirma no saber

d'enlloc on coin a Catalunva hi hagucs on esplet tan nombros i selecte de liturgistes.

11. G. M. BkASO, Litrirgia i espiritualital, Montserrat, 1956, p. 337 i s.
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essencial per a la vida pero tambe per aixo mateix tan inconscientment

produit. Estic al-ludint a la llengua, element de primerfssima categoria

en la liturgia perque en definitiva ho es de qualsevulla manifestacio hu-

mana. Que 1'hora de les celebrations liturgiques s'adapti mes o menus a

l'horari historic del fet rememorat (cas de la Passio i la Resurreccio del

Crist); que els ornaments del celebrant comprenguin la casulla o es limi-

tin a l'alba; que els fidels participin en I'eucaristia sub utraque specie o

de la manera acostumada: res de tot aixo no tindra mai la transcenden-

cia de les dispositions que elevaren els idiomes vernaculars a la catego-

ria de liengua liturgica, fet de singularissima importancia en casos com

el de les terres de cultura catalana precisalnent'2.

La llengua es el poble... entre el pensament i sa expressio, es a dir, la

llengua, hi ha una relaci6 intima, com entre un motile i 1'emmotllat; son

dos factors que per forca ban d'esser homogenis, puix, del contrari, no

resultaria d'ambdos aqueix product que forma la filosofia i la literatura

d'un poble. D'entre tots els vincles socials, treta ]a Religio, la Ilengua es

el que estreny mes fort; familiaritza el tracte, facilita la conversa i fa mes

afectuoses les mutues relations, d'aqui que sia aquest un element de que

no deu oblidar-se qui vulgui influir sobre el poble... la paraula o la llen-

gua d'un poble es ]a manifestacio i resplendor de sa substancia, la imat-

ge de sa figura, i qui coneix una liengua coneix el poble que la parla, i

desapareguda la llengua, queda tambe esvai;t el poble, o almenys subs-

tancialment canviat»13.

A tota aquesta argumentacio de caracter generic i basic fa seguir

Torras i Bages tres capitols14 on d'una manera especifica parla respecti-

vament de Fos de la llengua materna en la catequesi, la predicacio i l'o-

racio, i amb una insistencia tai, recolzada en abundants i favorables rao-

naments i testimonis, que ens du immediatament a la consideracio dues

circumstancies: una absoluta autoconsciencia de la seva rao, i 1'existen-

cia d'un mur d'incomprensio que ell prou voldria foradar i enderrocar

amb els arguments una i altra voltes exposats.

La seva conviccio incommovible ens la demostra el resultat de les

precautions descrites en el proleg a la segona edicio del text, publicada

catorze anus despres de la primera i al cap de set d'episcopat; ja n'he dit

quelcom, i ara ho repeteixo amb les mateixes paraules de 1'autor: « Algu-

nes vegades, anys despres d'escrit aquest Ilibre, sobretot un cop adquirit

el caracter episcopal, haviem pensat si les sever idees, la seva teoria o la

seva filosofia social, harmonitzaria amb el nostre esperit actual com a

1'hora en que el componguerem... Abans de donar per segona vegada a

l'estampa el present Ilibre, de nou 1'havem llegit, i sobre dell havem re-

flexionat, 1'havem contemplat a la llum del criteri episcopal, cosmopoli-

12. A. OLIVAR, <La Comissi6 interdiocesana per a la versi6 dell textos litdrgics a] catala:
nou anus de treball', a: Miscel.lania Lititrgica Catalana, 1 (1978), p. 167 i s.

13. TORRAS I BAGES, La tradicid catalatta, p. 43 i s.
14. Op. cit., p. 46 i s.
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tic, per veure Si la nostra concepci() de la societat que es manifesta en el
llibre resultava esquifida i si contrariava la noble aspiracio moderna i
cristiana d'una societat universal i internacional...Temiem que 1'afecte
intens a ]a terra on f6rem engendrats i nasqucrem i que ens nodri comu-
nicant-nos la propia vida, no hagues limitat I'horitz6 de la nostra
intel.ligencia, no hagues seduit el nostre enteniment privant-lo de Iliber-
tat...» Al capdavall, persr, es conven4 plenament clue «la tradicio no es
una preocupacio, sing una necessitat de la naturalesa humana... i la res-
tauraci6, la renovacio i la llibertat no son altra cosa que la reivindicacio
de la tradicio d'un poblc, o sia dun esperit propi que es resisteix noble-
ment a desapareixer... Ens ratifiquem, i per aixb de nou publiquem
aquest llibre, en la necessitat de fer reviure els sentiments que amb una
harmonia dol4a i providential lliguen els homes entre Si i fan de la so-
cietat un ser organic; i el que cornen4arem per instint intim, ho repro-
clutm per conviccio reflexiva... Per aix6 nosaltres, comvn4uts que aquest
Ilibre pot, encara que sigui molt medicament, contribuir at sosteniment
i a 1'energia de 1'esperit catalanesc, que cs tan necessari que se sostingui
en la nova lac de la nostra vida social, si aquesta ha d'csser perseverant i
noble, el publiquem de nou pensant que no es estranv al carrec apostolic
i espiritual, sin() molt propi dell, contribuir a fertilitzar la villa publica i
social del pals on s'exerceix el sagrat ministeri...,, .

El caracter reiteratiu daquests mots -molt mcs manifest, no cal dir-
ho, quan horn els llegeix no com aqui, en petits extrets, sing en tot el seu
desplegament- revela ja en principi un llenguat_ge dreturer i compro-
mes, Bens ambigu, eclesial en tot cas, no eclesiastic, sobretot si no fern
gairc esment de la certa prosopopeia del plural uucloris . D'altra banda,
pero, aquest caire repetitiu recorda tin xic el recurs a la reiteracio, pot-
ser didactic, propi de molts passatges de 1'evangeli segons Joan, i parti-
cularment del que to per escenari la sinagoga de Calarnaiim'", on Jesus,
davant l'estupefaccio dell jueus, esmenta insistentment el prodigi euca-
ristic una vintena de cops i sembla satisfer-se quasi de 1'escandol que les
seves repetides afirmacions provoquen. I en aixb, en la deliberada reite-
racio de Its justifications donades pel bisbe Torras no sols en el proleg
objecte d'aquesta analisi ans tambc en els tres capitols suara esmentats i
referents a 1'us de la llengua catalana en el culte i en 1'acci6 pastoral, em
sembla veure, endemes del propi convenciment, I'afamv de somoure el
mur d'incomprensio, de convencer uns altres « jueus» , paradoxalment
oblidadissos de les resolutions de Trento i dels concilis tarraconenses,
que tambe esmenta a] seu Ilibre Torras i Bages.

Tot just iniciat aquest article, en Lill passatge del doctor Cardo han
sortit les diostilitats incomprensibles» dregades contra tun renovella-

15. Op. cit., p. 17 i s.
16. in, 6, 31-58.
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ment cristia dc Catalunva ,nodrit de Liturgia i de Sagrada Escriptura» i

en bona part impulsat pct gran bisbe Torras (v. abans, rota 2 i el seu

context). No puc deixar de parlar-ne si vull let- entendre el valor d'aquest
impels i Cl coratgc de l'impulsor, que s'enfronta amb molta ma esqucrra,

com qui no sc n'adona, a la mateixa csglesia official.
Deis criteris propiament cientifics de La tradicico calalaiia horn pot

prescindir-ne sense cap dificultat: s'hi pot estar o no d'acord, pert en de-

finitiva no son sin6 un aspectc circumstancial d'una obra quc, cscrita

dins encara del segle xix, estem consider-ant ja quasi a la vetlla del xxi.

Ja no s'esdeve el niatcix, pero, amb les afirmacions on es fa « regionalis-

ta»'' una Esglesia que en el millor dcls casos, i almenvs tocant a

Catalunva, ho cra aleshores i segucix essent-ho encara d'una mancra ben

covarda, absolutament vergonvant. Hem dc creurc, doncs, o quc en

aquesta ocasio concreta el sant home olega el subconscient i ho fa de

bona fe, corn qui mira dc foragitar una temptaci6, o be quc exalta una

caracteristica inexistent potser per a dtu--la aixi amb suavitat, sense ten-

sions ni enfrontaments, a 1'existencia, a una rcalitat les gracies de la qual

pondera al Ilarg de tot cl llibre: com si Ics Iloances immcrescudes ha-

guessin dc provocar en cis destinataris, per un sentiment de vergonva,

1'afanv d'un canvi d'actitud quc les fes tornar justes. D'altra Banda, tarn-

poc no pot tractar-se d'una gtiesti6 vinculablc a la promoci6 episcopal,

perquc el text, com sabem, no es va modificar mai, i aparegue quan en-

cara faltaven set am-s per a tal nomenament, del tot imprcvisibic aicsho-

res perquc igualmcnt ho cra el del ministre del govern espanvol quc el

proposa i cfectua, e1 jurisconsult catala Manuel Duran i Bas. Crec que

s'han de tcnir presents cis compromisos de la condici6 sacerdotal de

Torras i Bages quan hom vol explicar-se les opinions escritcs del futur

gran prelat sobre alto que cll anomena -el regionalisme dc I'Esglesiaa; hi

cap, endemes, la possibilitat d'un distinguo tacit entre Esglesia i curia

romana.

Sigui com sigui, perb, sacerdot o bisbe, no podia deixar dc tenir clara

consciencia d'una actitud eclesiastica oficial causa de fets com 1'alarma

17. Tamhe cal circumstanciar aguest adjectiu; avui, escriuricm 'III acionalista> , i, de fet, el
conlinglt del text ho justiliea plcnanient.- No acabo d'entendre per clue alguns dels
aulors quc s'han ocupat dc Torras i Bages no saben situai-lo en cl seu temps. Veer., to-
cant al « regionalisme,,, I'estudi de J. L. Perez Francesch quc cncaPcala el text J. ToR-

Ras i BALES, L'Ls,glrsia i cl rccioualisnrc i allies lentos (1887-/899), Barcelona, 1985, p.
V-XXXVII; entre nombroses disquisicions de Ics que dissentcixo, l estudi esmenta

prow les Bases de Manresa, i aix8 sot, aquest Conjunl de rcivindicacions que M ui, men

de cent am s despres i en plena epoca « nacionalista» , Catalunva encara no ha v ist sa-

tistctes, demostra clarament quc s-ol dir cl prelat quan parla do « rcg(ionahsmc,,. Un al-
Ire enfocament erroni de la ti<gura del gran hishc es troba en el text d'E. VAI i..yTi Ftot.
EI /W11110- niodenrisnio lilerario calaldii v son %undamenlo.s ideolcigicos, Esplugucs do
Llobregat, 1973, que en el seu capitol VI (p. 243 i s.) jutja Torras i Bages notablement

at margc do Ics sexes circumstancies: sill confonen la mcsura i cl tradicionalisme Iipi-
cament catalans amb un prctcs consersadorisme de ccu-acter pejoratiu, i s'hi considera
estlane quc 1111 eclesiastic somnii en iota Catalunva cristiana.
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que la seva presidencia dels Jocs Florals de 1899 i l'anunciat discurs cor-
responent van provocar en la nunciatura, o l'antitridentina carta del se-
cretari d'estat de Lleo XIII i exnunci a Madrid, el cardenal Rampolla,
adrecada en nom del papa al doctor Morgades (1900) per a censurar-li el
foment de la catequesi i la predicacio en catala; ,per desgracia, en la
mateixa Esglesia 1'6s de la llengua materna troba encara molts i forts
obstacles,,: amb aquesta expressio tan directa, i referida, no cal dir-ho, a
la parla dels catalans, clou 1'autor el capitol VI de La tradicio catalana.

Com ho demostra en la segona part del seu text, Torras i Bages conei-
xia prou la nostra historia's -be que a la manera del seu temps; ja he fet
veure per que aixo es ben natural, i ara afegeixo que tal circumstancia
no afecta en res l'analisi present- per saber que, almenys des del segle
xiii Catalunya, nascuda a partir del rebuig al regne franc i al califat cor-
doves, fa nosa a Roma tan bon punt es comenca a preveure la fortuna de
les monarquies hegemoniques i autoritaries que els succeiran, la france-
sa i la hispanica; i aixo va seguir aixi fins als dies de l'il-lustre prelat, i
persisteix encara avui mateix, sempre, endemes, amb un agreujant: la
plurisecular ingratitud a una romanitat catalana tambc multisecular,
que ell tampoc no desconeixia'`'. LEsglesia -almenys l'oficial- no es
pas, com la vol veure Torras i Bages, sregionalista>>, ans descaradament
estatista; la curia romana to una tendencia irresistible a 1'alianca amb el
mes fort, a considerar el mton en termes politics, dividit en estats, i no
segons el criteri huma i en definitiva evangelic de les nacions. Hom diria
que una manca de fe en la divina providencia -paradoxalment, pel- , a
tort i a dret predicada- indueix Roma a sinvertir» en evalors segursa
des d'un punt de vista munda.

Ignoro si I'animadversio romana contra Catalunva to una motivacio
analoga a la que segons el meu criteri sembla tenir 1'espanyola: el ressen-
timent dels alumnes mediocres envers els capdavanters de la classe; con-
cretant-nos al tema aqui tractat, hom diria que Madrid i, paradoxal-
ment, el Vatica es molesten a I'unison quan s'adonen que durant molts
an Punic pals peninsular actiu en el camp de l'apostolat liturgic es
Catalunya. No puc deixar de pensar en 1'expressi6 de Jesus que, adreca-
da als mestres de la Llei i els fariseus, i referida al Regne del cel, es lle-
geix en Mt 23,15: «Vosaltres no hi entreu ni permeteu que hi entrin els
qui voldrien entrar-hi!)) Lc 11,52, la refereix al coneixement de Deu:
«Vosaltres no hi heu entrat i heu tancat la porta als qui volien entrar-hi!))
D'altra banda, veiem que en el camp generic d'una amplia Weltau-

18. A Ies p. 170 is., en parlar concietament de Jaume I i Innocent III, a continuacio de I'e-
logi del sobira al pontifex esmenta fins i tot una mesquinesa del papa, be que despres
en doni els corresponents pal.Iiatius.

19. Tota aquesta giiestio, amb notes abundants de referencia, esta tractada mes amplia-
ment a les pagines 119-130 del men text Aportacions a la interprelacio social de Part ca-
talii, Barcelona, 1985.
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schauuug 1'esperit progressista i fins i tot avantguardista de Catalunya
-be que ancorat sempre en el sol consistent de la tradicio- no ha dei-
xat mai de manifestar-se al llarg de la seva historia i en tota mena d'am-
bits: dret, organitzacio social, tendencies politiques, formes artistiques,
filosofia, consideracio general de la vida i la persona humanes, i, natu-
ralment, tambe espiritualitat20; es possible que aixo, en evidenciar per
contrast la inercia de la curia romana21, afavorida encara per un estatis-
me que tocant a Catalunya fa prou i massa cas d'unes reclamacions de
l'Estat retrograd opressor estrictament mogudes per interessos politics,
hagi provocat el recel d'una esglesia oficial ben poc evangelica.

Josep Torras i Bages, doncs, no degue ignorar les «hostilitats incom-
prensibles» drecades contra el « fonament cristia, segur i il-lustrat, nodrit
de Liturgia i de Sagrada Escriptura>> que, en bona part gracies al seu im-
puls, directe o no, dona, entre altres fruits, la revista Vida Cristiana
(1914), el Primer Congres Liturgic de Montserrat (1915) i el Primer Con-
gres d'Art Cristia (1915), ja esmentats abans, ]a Setmana Liturgica de
Banvoles (1917), l'entitat ,Amics de 1'Art Liturgic» (1923), la Primera
Exposicio d'Art Liturgic (1925), realitats a les quals s'ha d'afegir la Lliga
Espiritual de la Marc de Deu de Montserrat, que, fundada per Torras i
Bages el mateix any del seu nomenament episcopal (1899), ha anat difo-
nent at Ilarg del segle i de manera ben notable el cant gregoria i el movi-
ment liturgic en general, ha fomentat 1'escoltisme at si de I'Esglesia, i ha
contribuit poderosament, corn era el proposit del fundador, a la renova-
cio espiritual i temporal del pais.

S'atribueix al gran bisbe la famosa expressio no localitzada enlloc
pet-6 sintesi exacta del seu pensament pastoral «Catalunya sera cristiana
o no sera)). Encara que no s'hagi trobat escrita en cap dels seus textos,
no n'hi manquen prou d'altres d'equivalents; heus-ne aqui una, com a
exemple nomes: «Catalunya i Esglesia son dues coses en el passat de la
nostra terra que es impossible destriar; son dos ingredients que lligaren
tan be fins a formar Ia patria; i si alga volgues renegar l'Esglesia no dub-
ti Clue at mateix temps hauria de renegar la patria»22. Tot aixo es quel-
cotn molt fort, contundent, i adhuc pot semblar una mica exagerat.
Aquesta mateixa vehemencia, pero, tan necessaria per a lluitar des de
dintre mateix contra unes «hostilitats incomprensibles», s'ha de veure
inherent a 1'empenta apostolica del sant home, que, naturalment, es co-
munica, de prop o de lluny, at conjunt de I'espiritualitat cristiana del pa-

20. Aquesta afirmacio, traslladada al camp de la Liturgia, es el leitmotiv de prou articles
mews apareguts a Miscellnnia Litiirgica Catalana; veg. els numeros: 2 (1983), p. 145-
155; 3 (1984), p. 91-108; 4 (1990), p. 82-100; 6 (1995), p. 147-154.

21. H. KUNG, Kirche im Konzil, Friburg (Alemanva), 1963, p. 35 i s., din que el darrer con-
cili ecumenic es pot haver celebrat amb un retard de quatre segles.- Un clar exemple
d'aquesta inercia es la difusio de l'enciclica Rerunr Novarurrr (1891) quan el famos ma-
nifest de Marx i Engels (1848) feia mes de quaranta anvs que anava pel mon.

22. La tradicio catalana, p. 22.
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is i la vivifica. Jo diria fins i tot que, rnalarat els quinze am s aleshores

transcorreguts des de la mort del bisbe Torras (1916), cal vincular-hi

tambe un dels grans exits catalans del cristianisme contemporani, ma-

lauradament truncat en plena florida per una guerra civil d'importaci6 i

ofegat despres del conflicts, a causa del seu caracter netament autocton,

per les impositions del bandol vencedor i de la submisa jerarquia ecle-

siastica espanvola, que noines va tolerar una sempre ranquejant i anodi-

na Accidn Cnt6lica : estic al-ludint a la Federaci6 de Joves Cristians de

Catalunva, que, fundada el 1931 i precisament a I'empara del lema ,Ca-

talunva sera cristiana o no sera, fou atacada per circles i esquerres

-bon senval- i multiplica rapidament per tot el pals els sous membres,

intercomunicats per nombroses publications periodiques propies.

Tot plegat, doncs, i molt particularment la defensa de la llengua cata-

lana, demostra prou la coratjosa conviccio de Josep Torras i Bages, con-

segtientment posada en practica, be que amb tans de tactc coin fermesa:

I'empenta era eclesial; la praxi fou eclesiastica. Traspassat elgran bisbe,

la seva obra poguc sernblar inutil: el seu mateix successor, be que proce-

dent dun pais de cultura catalana, va prohibir His col•lectiu del catala at

seu seminari, contra els acords adoptats per l'episcopat de ]a Tarra-

conense al goal ell mateiz pertanvia. Coetaniament (decada 1920-1930)

s'anaren produint atacs del matei.x genere a altres bisbats de la provincia

eclesiastica, en alguns casos per motius tan ridiculs com la pronunciaci6

romana del llati, considerada aleshores separatista -ho cs, naturahnent,

qualsevol « separaci6,, del tradicionalisme anquilosat- malgrat les reco-

manacions favorables de Benet XV, fidelmcnt seguides a Catalunva; en

una ocasio concreta-1, la irrisoria incongruencia va arribar a sancions

tan greus i desorbitades com la suspeusio a diviiiis durant una setmana

decretada contra no canonge de Tortosa que havia pronunciat wart' ro-

ntano la g d'un text Ilati. Vingueren finalment els tint famosos decrets

de les congregations romanes contra I'us pastoral del catala (1928), de-

guts tonamentalment als auspicis del nunci apostolic a Madrid, el poste-

rior cardenal Tedeschini; aquest sinistre personatge obliga l'anv segiient

a la piadosa institucio ,Foment de Pietat Catalana» a suprimir I'adjectiu

d'aquesta denominacib i a publican en espanvol part dels seus textos, or-

dre mesquina peso obeida per un mat entes esperit de romanitat que el

cardenal Vidal i Barraquer defensava a ultran4a21.

Quant a les ahostilitats incomprensibles,, i llur pes sufocant al Ilarg

de les decades centrals del segle damunt la Catalunva cristiana que ha-

via somniat i preparat el gran bisbe de Vic, val mcs quedar-se en I'al-lu-

si6, i recordar, nomes, que tin Vatica ja postconciliar tingue malgrat tot

23. Veg. A.-J. S0BER;WAS i Lrw, dnterdiccio de la llengua catalana a la seu de Toi Cosa,', a:

C'oonrihnci<i a la histor-ia de i Iio,'lesia calalana, Montserrat, 1983, p. 237 i s.

24. « Ohedicncia total i sincera ales nostres Autoritats Eclesiastiques» , a: LI Bon Pastor,

vol. 5, 1929, p. 97 i s., 195. Aquest text, que no ca signat, cs del doctor Cardo.



TORR:1S I 13 A0ES I L\ III IRGI,A I\ I..A I.I.I[S(,I \ I)l{L 1'0131.1. 207

la barroeria d'enviar a la seu barcelonina, i despres dc quasi quaranta
anus de prelats de cultura no catalana, un altre forastet; que Cl poble,
ben tip, al capdavall, de romanitat ignorniniosament pagada, ja no va ac-
ceptar (1966).

En els ambits especifics de la liturgia i de la llengua, els efectes conti-
nuats de 1'ernpenta renovadora internacional, refor4ada a Catalunva
amb la Renaixen.a i difosa per 1'espiritualitat del doctor Torras i els sews
seguidors, feren possible on any despres (1967), malgrat totes les re-
tiCtnCies de la Constitucid Sacrosanctttrn Conciliunt (4.12.1963) i el
Motu proprio Sacrant Liiu,,'iant (25.1.1964), la celebracid eucaristica in-
tegrament en la par-la del poble. Nomes he let abans on Meager esment
de la transcendcncia d'aquesta realitat a Catalunva (v. nota 12 i el seu
context); ara ho ratifico no pas repetint el men parer personal ans he ad-
dl-lint literalment l'opinio d'una autoritat en cl terra, la mateixa abans ci-
tada: «Aixo, donades les condicions historiques actuals del nostre pais,
ha estat d'una importancia extraordinaria. Unicament cls qui hem viscut
-i encara estem vivint- tota la nostra postguerra podem comprcndre
be que si-nifica, no solament per a la nostra vida religiosa, sind per a la
nostra cultura en general, aquest esdeveniment historic. Pert fins pres-
cindint de les circumstancies historiques de la nostta terra en alto que
concerneix 1'us public de la prbpia llengua, la introduccio -irreprimi-
ble- de I'idioma vernacular en el culte, taut per a nosaltres corn per a
qualsevol poble... es d'una importancia capital per al desplegament de
I'idioma. Es on let espiritual, cuhural, de primer ordre. Ara que ja ho te-
nim, d'una bandy We la banda religiosa) ens sernbla quasi impossible
que uns pobles, du ant tants segles, no s'hagin adre4at a Deu en llur
idioma en el culte official, emprant la llengua en que horn pensa. D'altra
banda (la banda cultural), sentim la responsabilitat del moment present,
perque la liturgia es una ocasid singularissima de formar els catalans en
el coneixement i en I'us de Ilur idioma: d'un catala correcte i bell, noble i
precis, posat en el pensament i en els Mavis d'un poble malmcs pel bilin-
guisme i per la falta dels mitjans mes ordinaris per formar-se deguda-
ment en el coneixement de la prbpia Ilengua

No null pas dir, amb tot aixo, que en el cas especific de les terres de
cultura catalana la supressid de les traves oposades a la franca introduc-
cid de la llengua del poble en la liturgia degui de manera directa res al
gran bisbe, que, finat cinquanta anus abans d'aquest transcendental fet,
ni tan sols degue imaginar lo; gencricament, pero, cl dcute es considera-
hie, per tot ('ascendent quc Torras i Bages ha tingut i segueix tenint prow
en la Catalunva cristiana del segle xx i la multiplicitat, abans ja esmen-
tada, tant cie veus prestigioses corn de realitats palpables influides pro-
fundament per la seva pastoral personalitat; gencricament, tambe, el pes

27. Or IvAR, 01). Ca., p. 168.
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de l'esperit irredempt i capdavanter de Catalunva desvetllat per la Renai-

xenca i les seves grans figures, que per ell tot sol res no hauria aconse-

guit segurament, ha fet pinya, tot sumant-s'hi, amb els afanys d'altres

pa*fsos i cultures, manifestats en alguns casos ja I'endema mateix de
Trento: una pinya de cristianisme llancat, congruent, autenticament

evangelic, que la temorenca inercia vaticana ja no ha pogut dissoldre en

el seu immobilisme oficinesc.

La comesa ha estat ardua, malgrat que l'absencia de tota 16gica en la

secular posicio oficial podia evidenciar-hi ja per ella mateixa una debili-

tat congenita, la incongruencia ara patent que, almenys en aparenca,

hauria hagut de somoure i enderrocar d'una manera ben natural, sense

esforc, un artifici mancat de base; be ho expressa el text suara esmentat:
«Ara que ja ho tenim... ens sembla quasi impossible que uns pobles, du-
rant tants segles, no s'hagin adre4at a Den en llur idioma en el culte ofi-

cial...» I es que la sordesa imperant era la pitjor de totes: la del sord cul-

pable, conscient i avingut a esser-ho, en bona part -i es el cas precis
dels paisos de parla catalana, com el d'altres llengiies que hom diria dei-

xades al marge de la Pentecosta- perque amb la falsa excusa de la uni-

versalitat del llati2b hom podia desentendre's de problemes compromete-

dors; un dels darrers, per exemple, el vinculat a les manifestacions de

factual « proconsol,, de torn, Lajos Kada, ben amatent a les queixes

-impensable fora, en canvi, ]a posicio contraria- d'una «quinta colum-

na,, que es considera desatesa per la pastoral catalana.

Ara, pero, no penso que es pugui tornar a la submissio que tant de

mal ha fet i tan malament ens ha estat reconeguda; 1'al-ludit rebuig po-

pular dedicat pets barcelonins a don Marcelo Gonzalez, posteriorment

desagreujat per Roma amb no menys que la primacia de les Espanyes i

el cardenalat, em sembla bona mostra d'un canvi d'actitud. L' evolucio

vertiginosa ha deixat massa malparats els immobilismes, i la gent ha

apres ja d'enfrontar-s'hi obertament, enfora no pas del veritable terror

de Deu ans de la por supersticiosa. Tinc molt presents les paraules d'un

metge cristia respecte a les seves divergencies en relacio amb 1'enciclica

Humanae Vitae : aA mi personalment em va fer sentir incompatible amb

una Institucio amb les directrius de la qual jo no estava d'acord. Si ha-

gues estat un club, me n'hauria anat, perque no en podia acceptar el

reglament. Aleshores, sortosament, vaig descobrir que l'Esglesia no era

un club, sing que era una familia. En una familia, encara que el pare i el

fill no estiguin d'acord i arribin a posar-se tensor, poden reconeixer-se

corn a pare i fill i aixi he pogut romandre dintre d'aquesta familia que

estimo tant i on em trobo comode i incomode alhora, com a qualsevol

familia» 27.

26. KUNG, op. Cit., p. 92 i s.
27. Es tracta del doctor Jordi Gol. Veg. M. ROIG, Retrats parallels / 3, Montserrat, 1978, p. 62.
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Tambe d'aquesta actitud directament valenta ens es exemple el gran

bisbe Torras, malgrat la seva substancial mansuetud que prow he consi-

derat en les rattles precedents. Em torna ara a la ment i als ulls aquell

Mes del Sagrat Cor esmentat abans (v. nota 4 i el seu context), compost fa

ja molt rues de cent anus, en plena epoca del misticisme carrinclo, pero

fruit d'un pensament tan atemporal per profunditat que molts de nosal-

tres el coneixem de cor i hi manllevem encara per a les nostres prega-

ries d'avui, a punt ja d'enfilar cl segle xxi, unes expressions del tot ac-

tuals, gens vuitcentistes. L'autor hi demana l'empara del metropolita de
Tarragona: sAquest petit llibre necessita una proteccio i defensa, puix la

moda, que en tot se fica, fins en les coxes d'Iglesia, ha desterrat en gran

part, i en detriment de la pietat verdadera i solida, 1'us de la Ilengua ca-

talana de les funcions i practiques religioses; per lo qual aquest Mes, te-

nint de navegar contra corrent, cerca en V. E. I. un Patro de tanta autori-
tat com V. E. I. disfruta entre els prelats de la Iglesia, i d'un modo de
pensar en la materia que es ben notori».

<<Navegar contra corrent,,, deia Josep Torras i Bages fa quasi cent vint

anus; mes de mig segle enrere, Caries Cardo seguia parlant d'shostilitats

incomprensibles», avui encara ben manifestes, com prow sabem. La

Pentecosta, pero, 1'acte fundacional de I'Esglesia, aviat derra complir

dos mil-lennis, i, malgrat aixo, I'Esperit que la vivifica i perpetua no deu
pas haver abdicat la seva missio difusora, tot i la discordanca que en

una institucio continuament i congrua autoproclamada catblica -uni-

versal, doncs, ecumenica- suposa el tossut aferrament a criteris closos,
exclusivistes, fruit d'una mal entesa romanitat i mes aviat propis de l'an-
tiga alianca divina amb el poble d'Isracl que no de la nova i definitiva es-
tablerta per Jesucrist amb iota la humanitat.

Sens dubte, Roma fou providencial en el desplegament de I'Esglesia, i
ningu no pot negar racionalment que en les promeses cvangeliqucs de
Mt, 16, 18 i 28, 20 la divina presciencia no la tingucs en compte. Des-
aparegut l'Imperi roma, potser per la insuficiencia dun sistema politic
basat fonamentalment sobre I'ampliaci6 del sistema administratiu de
i'urbs a la immensitat de l'ambit imperial, la solucio que potser haurien
pogut aportar l'absolutisme de Dioclecia i Constanti i ]a nova organit-
racio politica arribava massa tard, almenvs per a una aplicacio en el
mare temporal. L'Esglesia, en un pia ben divers, resolgue apropiar-se-la,
mutatis mutandis, i se'n sorb airosa. Per aixo, tal com escriu R. W.
Southern21, quan Hobbes afirma que Cl papat es l'esperit de I'Imperi
roma assegut sobre la propia tomba hi toca mes que no creia; el mateix
autor29 diu que en certa manera 1'evoluci6 de la Roma imperial assoleix
la maxima plenitud el segle x111, amb Innocent IV, i no manquen altres

28. Western Society and the Church in the Middle Ages, Harnionds%rorth, 1976, p. 24.
29. Op. cit., p. 24 i s.
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opinions que parlen semblantment i jutgen l'Esglesia hereva de I'Imperi

roma"0. Al marge d'aspectes concrets com son la llengua, la liturgia, l'as-

cendencia formal dell temples, el calendari, la capitalitat, el dret cano-

nic, la terminologia administrative o 1'organitzacio en general, considero

prova concloent d'aquesta romanitat la solidesa en el temps, els quasi

dos mil ant's d'Esglesia romana, deguts sobretot -com tants altres aro-

manismes»- al geni politic i organitzador de l'antiga Roma que tan

acusada intervencio tingue en l'essencia constitutiva d'aquest altre itnpe-

rinin i en feu un bon exemple d'aquella interpretacio providencial de la

historia expressada amb una afirmacio popular i potser per aixo mateix

ben grafica: Den fa els Gamins rectes amb rallies tortes.

I hen tortes en aquest cas, perque l'aparent contrasentit d'una Provi-

dencia enclina a valdre's precisament d'un contrincant poderos i aferris-

sat per a la realitzacio dell sous plans sembla una desviacio, una sobre-

natural paradoxa; unes ratlles tortes, peso, que no cal retorcer mes

encara, corn s'ha fet, amb una altra incongruencia -aquesta ja no apa-

rent sine manifesta , la d'una Pentecosta desvirtuada per aspectes de la

romanitat massa estrictament humans o, pitjor encara, nomes politics.

L;organitzacio romana era circumstanciadament quasi perfecta, i el pla

divi podia manllevar-la per a la Roma cristiana, pero els objectius ge-

nuins de l'Imperi i els del pontificat Fes no tenien de coma: <'La meva

reialesa no es d'aquest mon,,.

Al Ilarg de quasi dos mil anvs, I'entestada prepotencia ha costat culpa-

blement a l'Esglesia romana alienacions tan lamentables com les de

molts milions de cristians orientals i germanics. Sobretot aquests darrers

poden veure ara en molter coses quina rao no hi ban tingut sempre; i no

cal dir que un dels punts de tensio havia estat el culte en la llengua del

poble, precisament aquella en la qua] el dia de Pentecosta sentiren tots

els presents oficiar I'Esperit en la difusio de la Paraula, i ben mes prop

nostre, ara fare aviat cent quaranta anys, seguia manifestant-se a la hu-

mil filla d'un moliner de Lorda la Mare de Deu: en aquest cas, I'occitana

leuga cle Big6rrn31, no pas la imposada aleshores pcls ,dictadors de la Ili-

bertat», que en llur odi a una caracteristica tan embellidora del mon na-

tural -el de la Creacio, doncs- com es la diversitat prosseguien efica4-

ment el brutal genocidi posat en marxa sis segles abans per uns elements

tan contraris a ells pero tan igualment cruels en llur obsessa follia unifor-

mista com els Borbons i l'esglesia romana; un autentic pecat contra

I'Esperit Sant, i sense proposit d'esmena, ben al contrari.

30. J. KocH, /listoria <1e Roma, Barcelona, 1930, p. 327 i s.; F. SOIDE.VILA, Historia de

Catulurrva, vol. I, Barcelona, 1934, p. 16; J. VICBNS I Vtves, Apro_tiruaciorr a la Historia

de Esparta, Barcelona, 1952, p. 31; F. HEE,R, Europa'ische Geistesgecchichte, Stuttgart,

1953, p. 39 i s.; M. Kr.I y, The Pelican Histon7 of Medieval Europe, Harmondsworth,

1968, p. 12 i s., 143; W. CLIS1svy, Medieval Political Thought, Harmondsworth, 1975,

p. 19 i s. Tambc SotIHE.RN, op. cit., p. 22.

31. R. CABLE, ,Uturgia e pietas populara. Qualques aspectes significatius dins l'istoria

d'Occitania,,, a Miscel-lrmia Litru,gica Catalm a, 6 (1995), p. 142.
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El benaurat Josep Torras i Bages no estava pas so] quan defensava la
condicio vernacla de la fe, la catequesi, la predicacio i l'oracio. Per aix6
temps enca aquesta defensa ana passant a l'ofensiva general, i cis assoli-
ments superaren les previsions del bon prelat, que no degue ni somniar
una liturgia integrament catalana. Hi ha encara un altre aspecte, pero,
que ens cal encomanar al seu patronatge, una actitud que segueix obli-
gant-nos a obrar corn ell mateix, a «navegar contra corrent,,, perque bo-
na part de ]'esglesia -la que no to dret a la inicial majuscula, per tal
corn no es mou pets impulsos de I'Esperit ans nomes atiada pel poder
politic- no interromp per ara les seculars ,hostilitats incomprensibles»
adre4ades contra Catalunva i la seva Ilengua mairnesa, molts anvs perse-
guida amb la col-laboracio d'aquests mateixos i mesquins eclesiastics,
inventors, ja tan d'hora com el segle xv, de l'odiosa expressi6 francament
anticatalana ,;Hablad err cr-istinrro!»''. A gairebe setanta anvs de distan-
cia Fun de l'alt-e, dos dels ,corregidors,, que el Vatic, peribdicament ens
imposa han manifestat criteris analegs sobre Ns pastoral del catala.
Tedeschini, ent-e 1921 i 1929 nunci a Madrid, ordena al ,Foment de
Pietat Catalana» (v. abans, nota 24 i Cl seu context) que elimini d'aquesta
denominacio 1'adjectiu gentilici i miri de publicar tambe textos en llen-
gua espanvola; corn si els fidels d'Espanva residents a Cataluna no hi
tinguessin prow i fins i tot massa publicacions de tota mena en la seva
parla! Darrerament, el nunci actual -i tambe ho he esmentat abans-
ha tornat a posar el mateix disc, tan veil i ratllat, en considerar pastoral-
ment desatesos a casa nostra els espanvols, criteri la falsedat del qual
comprovara facilment qui es molesti nomes a consulter cis horaris de les
celebracions que solen cstar exposats a la porta dell temples i on se n'in-
dica la llengua.

Ja fa anvs que tot un poble va desapareixent de mica en mica, i una
esglesia que es diu vivificada pel Pare dels pobres i consegiientment
hauria de posar-se al costat dels oprimits segueix, ben al contrari, Pent-hi
el joc als opressors. La nacio d'on es fill Factual pontifex, tradicional-
ment hen fide] a Roma, tambe va estar repartida ent-e potencies impe-
rialistes, i el seu idiorna es veie igualment amenacat per 1'acci6 dels inva-
sors. Oi, doncs, que potser ara pot horn parlar sense embuts i mes que
mai d',hostilitats incomprensibles» ? Crec que en 1'estat actual de la cau-
sa, la beatificacio de Josep Torras i Bages depen nomes del miracle re-
glamentari; mogut per la seva disposicio a ,navegar contra corrent»,
quin prodigi tan miraculos no f6ra un cop de Limo que fes tornar
Esglesia veritable una esglesia discutible!
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