
PETIT ÀLBUM
DE LA

ESGLÉSIA NACIONAL FRANQUISTA

EN Fï1NCIONS

La religió oficial, com una ¡nena
de decoració, a servei dels maqui-
nistes de l'escenari polític.

MOMMSEN

Què hi diria el Crist ?





PRESENTACIO

L'Església no pot lligar els interessos
de la religió a orientacions determinades
per a finalitats purament terrenals. Ella
no es pot pas exposar a] perill que hi
hauria si hom dubtava del seu caràcter
religiós. rius XII. Missatge del Nadal 1951-

Quan els Bisbes espanyols s'adonaren de que la majoria dels catòlics
europeus eren contraris a la rebellió de Franco, s'afanyaren a santificar-la,
i publicaren a l'estranger un fullet imprudentment prematur: Le glorieux

mouvement rédempteur de VEspagne appuyé par la hiérarchie Ecclésiastique
espannole. Prologat per el Cardenal Gomà. Bruxelles, 1937•

Crec que fou contraproduent, perquè els catòlics estrangers, com que
viuen en països pluriconfessionals, estan avesats a raonar per llur propi compte
i així, llur catolicisme no és pas merament costumari com a casa nostra.

Als que, malauradament, coneixem a fons l'Església espanyola, ens fa
l'efecte que aquell document se l'adressaven els mateixos firmants, com
volent-se convencer de quelcom del qual no es sentien prou segurs.

Quants d'aquells Bisbes ratificarien ara la firma llur?
Perquè, alguns que posteriorment deixaren translluir escrúpols de

consciència en llurs pastorals, fóren reptats públicament , i d'altres reberen

privadament amonestacions dictatorials.
Per tal de judicar degudament els esgarriaments que omplen aquest

capítol, cal recordar l'escenari tèrbol i la boira eclesiàstica d'adulació dintre
dels quals s'esdevenien.
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GUAITANT ENRERA

L'esperit eclesiàstic, el diuen ben clar les seguents paraules de coactors
caracteritzats. El Cardenal Gomà confiava « en la semilla echada en los campos
de España en los surcos abiertos a. Punta de espada ». 1 El Cardenal Arquebisbe
de Toledo va assegurar «que la giterra se hubiese perdido Para los insurgentes
de no mediar el estímulo divino (Dicbre. .x936) ». 2 El Bisbe de Pamplona
suspirava pel triomf de «nuestras armas» i ja veia «brotar en la Punta de las
bayonetas de nuestros soldados el ramo de olivo (Novbre. 2938) ».3

Arreu sobreeixia un engrescament guerrer, apologètic de la violència,
pregonat per boques que oblidaven el que eren, el que representaven i el
que devien predicar i practicar. He dit «engrescament », perquè és el mot
més indulgent que se m'acud per a designar el confusionisme que barrejava
les més altes espiritualitats amb els crims i les destruccions de la guerra
civil, i amb, les baixeses i els falliments humans més deplorables, puix que
aquelles exaltacions no eren pas netes dels dos pecats mortals de l'home
en societat: l'esperit de domini i l'intent de destrucció del contrari.

Es que l'Església creu que l'autoritat de Franco, assentada sobre
baionetes subversives, també prové de Déu ? I que així com nosaltres som,
ètnicament, una intrusió en la Península, també som una extrusió eclesiàstica
que cal reduir per la força ?

El Gl. Franco ha negat Catalunya amb una inundació de catolicisme
polític espanyolista, fent-hi una barreja terrosa en la qual la Religió no hi ha
guanyat res, i de la qual el cristianisme català és fora. Algun dia, aquestes
aigües poden botir i provocar una regolfada.

Usant del dret de presentació que el Vaticà li concedí, el Gl. Franco
tria els Bisbes que li convenen i els presenta a Roma on accepten els que els
agraden més o els desagraden menys, perquè de tot i ha. L'afavorit marxa a
Roma i allà jura l'espiritualitat i la disciplina eclesiàstiques ; després torna a
Espanya a jurar també la materia litat de les temporalitats i 1'Estatuto Nacional,
en el qual els pobles peninsulars no ténen art in part, puix que se l'han fet
a mida els mateixos que l'havien d'usufructuar. Acomplert això, el nomenat
pot ocupar la seva Seu episcopal.

'PEDRO DE BASALDUA, pàg. 24.
2 XAVIER D'IRAMUNO, pàg. 22.
3 Idem, pàg. 23.
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L'ESGLÉSIA NACIONAL FRANQUISTA

En certs casos, segons el càrrec que tinguin, els Bisbes també juren
fidelitat a la Falange, a la rebellió militar, al Sindicalisme «nacional»
i a la Revolución Española.

D'aquesta nanera formal i mijançant la promiscuïtat triple, el.
Gl. Franco s'és fet, pràcticament, el Cap de l'Església espanyola. Això,
engrescà els clericals irreflexius i els catòlics custumaris, però alarmà la
consciència dels verament religiosos, perquè saben que VEsglésïa espanyola
ja porta nafres seculars d'aquesta barreja de conceptes dissemblants i de
normes incompatibles.

Fórmula del jurament estatista, convinguda amb la Santa Seu:
Ante Dios y los Sagrados Evangélios, juro y prometo, como corresponde

a un Obispo, fidelidad al Estado Español.
Juro y prometo respetar y Hacer que mi clero respete al Jefe del Estado

Español y al Gobierno establecido según las leyes españolas.
Juro y prometo además no tomar parte en ningun acuerdo, ni asistir a

ninguna reunión, que pueda perjudicar al Estado Español y al orden público y
que haré observar a mi clero igual conducta. Preocupándome del bien e interés
del Estado Español, procuraré evitar todo mal que pudiera amenazarle.

Així es resolgué el punto neurálgico, com deia un diari católico-
franquista.

Per tant, els Bisbes franquistes, abans d'ésser mitrats i de poder ocupar
el setial episcopal, s'han de reconcixer funcionaris d'Estat. En el fons, això
no és pas cap novetat perquè sempre havia estat així, però romania a l'ombra,
mentre que ara, l'Estat totalitari ha volgut refermar-s'ho amb la publicitat
juramentada, i l'Església s'hi ha avingut fent reserves mentals.

La fórmula és verament diplomàtica, car l'Estat i l'Església es junyeixen
en amistós recel :l'Estat pot exigir i l'Església pot defugir i esmunyir-se mijan-
çant aquell previsor como corresponde a un Obispo, distinció dialèctica pròpia
de teòleg.

Aqueixa duplicitat de juraments cau de pM dintre la dita castellana
nadie puede servir a dos señores, la qual es veu que ha estat derogada per la
triplicitat sirvent que segueix.

En Desembre del rgga, el Caudillo constituye el IIIer. Conseiq Nacional

de F. E. T. y de las J. 0. N. S., ço que implica un tercer jurament.

833



GUAITANT ENRERA

Fórmula del jurament falangista:
En nombre de Dios, juro servir con lealdad a España, a la Falange

Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S., al Caudillo Jefe Supremo del
Estado y del Movimiento. Juro fidelidad a los princi pios f undamentales del

Estado y de la Revolución Española.
Cal anotar aquesta virada de l'Església i subratllar-la perquè caracte-

ritza el nebulós present i els seus esgarriaments. Abans, l'Església s'esverava
davant dels sols mots « revolució » i «sindicalisme », mentre que ara s'hi
adhereix de grat i s'hi juramenta fàcilment, d'ençà de la seva conversió al
franquisme.

Som en plena època juramental l , com si les institucions es malfiessin
de llurs adeptes i aquests àdhuc es malfiessin de si mateixos; tot i tothom
es lliga i relliga fent un cabdell dintre del qual resta tancat el franc voler,
que justament és el fill gran de la consciència. D'altra banda, l'escola
dictatorial va emmotllant fornades d'autòmates gregaris, mantenedors de
llur propi servatge : la llisor inespiritual que és vital per a la subsistència
de les dictadures de tota llei, perquè la dictadura és la culminació de la
negació de l'home ésser conscient.

En canvi, cap Bisbe és juramentat devers els pobles que pretenen regir
i respecte dels quals són deslligats, com ho hem vist confirmat tràgicament a
Euzcadi, i ho estem veient triomfalment a Catalunya on, per oblidança de la
Doctrina Cristiana, els Bisbes són, espiritualment i socialment, antipoble, puix
que, en avinença amb l'Estat, ens neguen el dret natural i la Llei moral.

La previsora distinció dels teòlegs, sembla que no ha pas evitat els escrú-
pols de consciència de tots els Bisbes interessats, puix que a alguns se'ls sobre-

posen tals escrúpols fins fer-los dir « que no són pas ells els que promogueren
la guerra civil » ; d'altres, en mig d'actes purament polítics on són obligats
a formar, cuiten a declarar que ].'Església no deu, ni pot, ésser política, desau-
toritzant així llur pròpia presència i representació a l'acte, etc.

A mi, em plau més la franquesa d'aquell Bisbe no basc, de les contrades
basques, el qual no s'està pas de dir : « que deu molt a Franco i al règim i que
solament obeeix a ells » ; aquest, al menys, diu la vera veritat.

1 «En 1931, Pie XI a condamné par l'encyclique Non a.bbiamo besogno, la théorie
fasciste de FEtat et la pratique du serment qu'il ne toMre qu'avec des reserves. » Don
Luigi STUxzo, L'Eglise et VEtat, pág. 621.
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Oviedo el 6 de Setembre del 1942•
El Caudillo llega a la Catedral de Oviedo portando la Cruz de la Victoria.





VESGLÉSIA NACIONAL FRANQUISTA

Nosaltres, com que no més som gent assenyada del comú, que veu les
realitats de la vida, confessem que no arribem pas a capir les duplicitats i
triplicitats consignades més amunt.

El lector, si té la consciència lliure, vull dir, si no la té llogada, ni emmet-
zinada, ni constreta per les necessitats ineludibles del viure corporal, s'ho ha
de resoldre ell mateix, independentment dels causants.

La promiscuïtat política de l'Església amb l'Estat, que vé de tant
lluny, és una malura que afecta l'espiritualitat religiosa i mai no s'havia pro-
clamat i practicat tant a la llum del dia com s'ha establert darrerament.1

L'Església que es comporta com la d'ara a Catalunya, no és cristiana
perquè ha deixat l'ànima catalana al carrer i col-labora a ofegar-li la veu.
Servil del militarisme dictatorial, i sotmesa al catolicisme nacional franquista,
com quedarà aquesta Església totalitària el dia que s'esqueixi el feixuc vel
terrós que l'encobreix, si aleshores el poble català té verament consciència
religiosa i cívica ? Quan això arribi, molts s'avergonyiran del que han fet,
d'altres, per haver-s'hi associat, i la gran majoria per haver-ho consentit ;
però, les conseqüències encalçaran a tothom.

L'actual deplorabilissim amistançament de l'Església amb l'Estat,
està fent un gran pòsit de malvestats, no solament en el domini religiós,
sinó una vera provocació al civisme del nostre poble ; tot això ja fermenta i
sobreeixirà en el seu dia. Llavors, és que també serà la culpa, com sempre,
únicament del dimoni i la francmaçoneria ? No sortirà per fi un esperit prou
serè, un cristià fidel, que faci examen de consciència i la part de responsabilitat
al positivisme polític de l'Església oficial ?

Regida per una jerarquia forastera de naixença, en presència i per
potència, desconeixedora de la llengua, de la tradició, dels costums i, per tant,
de l'ànima del nostre poble, quina connexió i quina autoritat moral pot
pretenir-hi una Església així sobrevinguda, o millor dit, imposada amb
adherències transgressores i nodrida amb tals mitjans, per a finalitats tan poc
dretureres ?

'«In its essentials, the considered conduct of the Church in political affairs has
been indistinguishable from that of the Army. At any given moment of decision, both
have made their political choices on the basis of a simple, uncomplicated, uncritical
judgement of the best method to serve their own interest and welfare. » E. J. HUGHES,

Report from Spain, New-York, 1947, pàg. 52.
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Ara, els Bisbes són els « governadors eclesiàstics » del Gl. Franco, que
completen la trilogia governamental, transposada d'aquesta manera : mili-
tars, eclesiàstics i civils, o sia, una inversió gairebé total, i per això dóna les
incongruències i les absurditats que veiem ; car, en una democràcia verament
organitzada, la gradació orgànica requerida és : poder civil, exèrcit sotmès
al poder civil i Església a part de la política.

Quan el Crist predicava « doneu al Cèsar ço que és del Cèsar i a Déu
ço que és de Déu », marcava bé la separació entre l'Estat i l'Església, i la rati-
ficava formalment quan proclamava « el meu regne no és d'aquest món »,
contrastant així l'espiritual amb ço temporal, que ara es barreja i mercadeja.
tan fàcilment.

Les dignitats eclesiàstiques que alcen el braç, no pas per a beneir els
fidels, sinó ratificant llur soladiritat amb la guerra civil i llur submissió a la
dictadura, fan un gest que publica la claudicació de llur consciència doctrinal
per amor de 1'utilitarisme temporal ; els tals, són verament els actors d'aquella
antinòmia «político-teològica» que concebé, calificà i executà, el Cardenal
Gomà.

A Catalunya fa centúries que l'Església va de bracet amb l'Estat i que
l'Estat va contra l'ànima de Catalunya ; en canvi, el Crist deixava estar l'Estat
i anava amb el poble ; per tant, a casa nostra, VEsglèsia no pot predicar el
retorn al Crist mentre no hi retorni de primer ella mateixa, respectant la
nostra catalanitat.

Sorpren que Roma comporti fins a tal punt l'esgarriament de l'Església
nacional franquista, i els escriptors catòlics faran bé de prendre nota de l'actual
acció pública eclesiàstico-burocràtica, perquè si, un altre dia, malauradament,
es reproduïssin les cremes d'esglésies i convents, ells haurien de començar
per recordar¡ situar-se dintre de llur deplorabilíssim present, abans d'enter-
bolir-lo barrejant-hi les culpes d'altri.

La presència del Cardenal Tedeschini com delegat papal evoca i rati-
fica aquella traïdora informació política Tedeschini-Magaz de la galante dic-
dura Primo de Rivera, a pler d'Alfonso XIII, informació que donà per resultat
ordres secretes vingudes de Roma, contra la clerecia i les vocacions
catalanes que compartien cristianament i cívica la religiositat del nostre

poble.
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L'Església sap molt bé la facilitat amb que les multituds obliden, llur
tendència al mimetisme i com els plau de substituir l'acció per la còmoda
inconsciència del costum : això explica la manca de reacció per part del nostre
poble en el cas Tedeschini ; aleshores i ara.

El Gl. Franco, amb la collaboració de la seva Església política, practica
la inquisició espiritual a Catalunya.

La dictadura, al fer de l'Església un complement de l'Estat policíac
totalitari, ha estimulat la turbulència espiritual que explica, però no pot
justificar sinó que condemna, l'actual servilisme adulador de la teocràcia, a
canvi d'un subdomini terrenalment profitós. Aquest subdomini és el preu
— o el càstig — d'haver-se ficat l'Església dintre del parany de la seducció
franquista, que oferia temporalitats immediates.

D'aquella turbulència prové el vocabulari actualista, estatista i estatal,
que la propaganda fa ressonar per la nostra terra, on el clàssic pronuncia-

miento espanyol ara es defineix com un « plebiscit armat », denominació
fallaciosa que fàcilment torna a la boca i que ha resultat sinònima de guerra
civil portant el seu seguici de foc, sang, destrucció i una disbauxa de crims,
tot el qual coronat amb la tirania. I s'hi escampen redundàncies fallidores
com són la e democràcia evangèlica » i la « democràcia cristiana », sense
parar esment en que així rebaixen l'enlairada significança dels calificatius
originaris.

Tal com ara actua a Catalunya, l'Església és política per damunt de la
Religió i la Doctrina cristiana ; és l'agreujament d'una tradició secular que
actualment s'exhibeix públicament d'una manera gens vergonyant, ço que ha
motivat que la gent assenyada de la nostra terra la denomini i defineixi com
una «sirventa aduladora», estigmatitzant així la present devallada espiritual.

La simbiosi franco-eclesiàstica és la realització de la frase de Bismarck :
«en tota aliança, sempre hi ha un que fa de cavaller i l'altre de cavall », per
això ha enfortit materialment Franco, tant com ha minvat espiritualment
l'Església, la qual s'ha arrapat fortament a terra, fent un aparellament incon-
gruent que s'encamina cap a un col-lapse social catastròfic per als pobles
peninsulars, car, amb el monopoli confessional oficial, la Religió fàcilment
hi perd tot el que la rutina costumà.ria i certes ingerències eclesiàstiques
hi guanyen.
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EL BATEIG FRANQUISTA DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA

Hidalguia.

Després de salvar el Cardenal Vidal i Barraquer, La Generalitat de
Catalunya el lliurà a l'esquadra italiana fondejada fora port de Barcelona (1936).

Aleshores, el Cardenal passà a Itàlia, on sojornava part de temps a
Roma i part a la Cartoixa de Farneta.

Quan el Cardenal Gomà publicà la Carta Collectiva de l'Episcopat
Espanyol adherint-se a la rebellió franquista (1938), el Cardenal Vidal i Barra-
quer es negà a firmar-la, «perquè era un document politic que la seva consciència
no li permetia signar » .

En entrar a Catalunya les tropes del Gl. Franco (1939), cuitaren a
pintar en la paret de la Catedral de Tarragona, la seva fé de conquesta i baptisme
franquistes : la inscripció que reprodueixo i transcric, amb la qual el novell i
victoriós militarisme catòlic espanyol es sobreposava passionalment triomfal
a la cristiana jerarquia eclesiàstica de l'Honorable Absent exiliat.

Perquè, en voler tornar a Tarragona el Cardenal Vidal i Barraquer, el
Gl. Franco li prohibí la entrada ; per això, el Cardenal Arquebisbe de Tarra-
gona; morí en digníssim exili a Fribourg (Suïssa), el 13 de Setembre del 1943•

AL GENERAI IsIMo FRANCO. VICTORIOSO. GLORIA DE LA MILICIA ESPAÑOLA.

El gran dissolvent que és el temps, va esborrant generosament.aquest jeroglífic triomfal,
fent justícia al baix intent provocatiu de qui manà pintar-11i.
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Núm. 2. -- Barcelona el 20 de Maig del 1939•
Davant de la Casa de la Ciutat cantat el «Cara al sol ».
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Núm. 4. — Madrid el 3 de Març del 1941.
Subjugació complaent de l'Església a l'Estat totalitari.
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4Ĉ)
U
H
cd

^

á̂
^̂
^
ä



,.^.	 ..	 ;.



.̂^
av
^...

.^.,r,

.a,
tI,
^a
UN
kÍ

á
^
^

^^
H C)
-	 1..

,n <:^ ^Q

N 
^ W

— N
O (/) O

+'	 Ú
cd cd

^
Q> 

cd 
Ó

^ '~ ^:1^. cd

, w y
^ ^̂

 
Û)
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Núm. 7 . — Vich el 10 d'Octubre del 1945•
Discurso del Ministro Sr. Blas Perez en la Catedral.





^̂
o
m̂
^
m
^
m
^
^
^

ti Q

a, a
r+ w
^
e^

G^^ N

ti qv
N

^
(U	 Ñ

U H -)

M ^ ^•
^ W
v ti

00 t̂i

Z Ú
Ĥ
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RETALLS

En altendant, les hommes vivent hyPno-
tisés par le pouvoir, et cela s'élend à la
vie de l'Eglise, qui peut, elle aussi,
se trouver étre une des /orines du royaume

de César. BERDÚBFF

Para muestra basta un botón.
Dita castellana

En començar l'any 1936, un predicador pujà a la trona i, en l'engresca-
ment desbordant de la Victoria, proclamà que el Gl. Franco era «l'Angel de
la guarda que la providència havia enviat per a la salvació d'Espanya ».

Aquesta doctrina s'estengué ràpidament i s'inflà amb modalitats
diverses, no sempre fidels a la veritat, ni respectuoses envers els sentiments
i les conviccions d'altri ; àdhuc amb estridències agressives, de vegades.

La Vanguardia Española, 10 Febrero 1939
Con madera del histórico árbol de Guernica, se construirá un Crucifijo

Para el Generalísimo, segun acuerdo de la Diputación de Bilbao.
La destrucció de Guernica fou obra premeditada de les tropes del

Caudillo, i això de convertir la fusta de l'arbre simbòlic i venerat del Poble

Basc en una presentalla al vietimari és una doble profanació. Quan l'Església
franquista torni al Crist, haurà d'agafar aquella imatge, portar-la a Guernica

i posar-la en un altar, també doblement expiatori.
L'acord de Bilbao, com el substituir a Barcelona, el nom de Plaça de

Catalunya pel del Ejército Nacional, són desfogaments del furor hispànic,

enemic dels drets i de la llibertat d'altri.
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La Vanguardia Española, 7 Marzo 1939:
La milagrosa imagen del Santo Cristo de Lepanto... ha sido restituida al

culto en la Catedral de Barcelona.
Durante toda la maitana la antigua Plaza de Cataluña, hoy llamada del

Ejército Nacional... 	 1

El Correo Catalan, 7 Marzo 1939
Seguidamente, en nombre del Cabildo y en misión del pueblo pel, el

Dr. Vilaseca recitó la siguiente oración:... Proteged a nuestro e Caudillo », tan
católico como español, que ron la mirada fija en Dios y en España, està librando
a nuestra patria del comunismo y de la masoneria, hijos espúreos del judaismo
internacional.

Aquell hijos espúreos recorda la patrioteria de quan la guerra de Cuba,
i e1 judaismo internacional, és tret de la psicosi hitleriana.

El Correo Catalan, 20 Junio 1939
Barcelona. Reconciliación litúrgica de la Capilla de San Jorge del Palacio

de la Diputación.
Palabras de nuestro Prelado: ... Invitó a todos a laborar sin descanso

para hacer Españà Una, Graiide, Imperial, como quiere el Generalísimo Tranco.
Finalment expresó la confianza de que la Diputación Provincial sabrá

escribir en la historia de España los primeros renglones de sus nuevas glorias ...

El Correo Catalan, 19 Septiembre 1939
Oviedo. Inmediatamente después, el Jefe de Estado se trasladó a la silla

pontifical ...

El Correo Catalan, 26 Septiembre 1939 :
En la Catedral de Barcelona. Palabras de gratitud de nuestro amado

Prelado : Siempre el Ejército ha sido el exponente vivo de la nación. Pero espe-
cialmente lo f ué en estos tres últimos años de Cruzada, que coronó con la mas
grande Victoria...

El Correo Catalan, 18 Juliol 1940:
Cruzada Nacional, Muy Iltre, Dr. D. Ramón Baucells, canónigo Doc-

toral de Barcelona :
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... No se trata de una guerra civil, sinó de una Cruzada por la Religión,

Por la patria y por la civilización, escribia el Obispo de Salamanca.
... La guerra f ué una Cruzada, pero no f ué la Iglesia quien la promovió...
Ací traspua una mena de ròssec de la guerra civil; perquè la veritat és

que l'exèrcit amb l'Església i els monàrquics, creien fer solament un Cop

d'Estat segons el classicisme espanyol, i els resultà que arboraren una

guerra civil. Amb el mateix esperit de descàrrec, en la Carta Col-lectiva surt

el fallaciós argument de la u guerra preventiva ».

El Correo Catalan, 25 Septiembre 1940 :
Fiesta de la Merced. Pronunció el panegírico el Rdo. Dr. joaquin

Masdexaxart :
... probó con hechos... el triuna f o de la libertad verdadera en la Cruzada

del Caudillo, guiada por la mano de la Virgen.

El Correo Catalan, 6 Mayo 1941 :
Acción católica en Tarrasa. Brillante discurso del Sr. Obispo:
... Este sacrificio, esta fortaleza, nos dieron la Victoria en la reciente

Cruzada... a las órdenes de la espada mas pura de Europa... 1.

El Crist feia envainar l'espasa a Pere ; ací, el Bisbe l'enlaira amb ardi-
ment i, en el climax de la lloança, l'absol dels crims franquistes que són moral-
ment torça més responsables que els de les turbes desfermades ; no és pas
d'envejar la consciència, ni la memòria, castrenses, de l'orador. Aquesta abso-
lució es donada en la buidor, perquè hi manca la confessió d'aquells crims
comesos, la contrició dels mateixos, i la penitència hi és substituïda per un afalac
desbocat de les temporalitats satisfetes.

El Correo Catalan, 22 Julio 1941 :
Montserrat. Ofrenda del yugo y las flechas
El Rdmo. Abad P. Marcet, la recogió... puso de manifiesto la íntima

alegria que le proporcionaba aquel acto, no solo por lo que tiene de valor material
la joya que se o f renda añadió, sinó por lo simbólico de la acción.

1 « Aún así no podíamos pensar que los que decían que venían a hacer la guerra por
la alta causa de la religión, habían de manchar sus espadas con sangre de ungidos del
Señor, nuestros muy amados sacerdotes de la diócesis vascongada ; pero nos equivocamos
muy lastimosamente, y fueron fusilados los presbíteros... ». Mons. MúGICA, Pág. 13.
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La Vanguardia Española, 25 Septiembre 1 94 1 :
Barcelona. Fiesta de la Merced. Sermón del P. joaquin Seguí, escolapio
... luego Salve para el feliz retorno de los voluntarios de la División Azul.

El Correo Catalan, 29 Enero 1942:
Barcelona. Basílica de la Merced. Imposición de la Medalla de Oro de

Camarista de Honor a la Exma. Sra. Doña Carmen Polo de Franco.
... abandonó el Templo bajo palio a los acordes del Himno Nacional...

Diario de Barcelona. 24 junio 1947:
Te-Deum en la Catedral de Barcelona.
El Obispo de Colo jón, Fr. Malias Solà, revestido de pontifical... Doña

Maria Eva Duarte de Perón y Doña Carmen Polo de Franco, iban bajo palio...

I així per l'estil, desplegant i gaudint la promiscuïtat político-eclesiàstica
dintre la qual l'Església s'ha ficat, emborniats Wincens i, caprodant d'adulació,
van fent la recristianizacion de España, segons frase del Primat de Toledo.

La borinor bellicosa del començament de capítol, ací desbota en un
davassall de lloances, no pas ben netes de dos pecats mortals de l'home en
societat: l'esperit de domini i la dèria cainiana de destrucció del contrari.
Ni la caritat, ni l'amor al proïsme, no s'hi senten, ni s'hi endevinen, perquè
llurs apòstols s'han aterrat massa i han deixat aquelles virtuts en la forària.

Temps a venir, la sóla recordança de tant Wincens espessit amb la
fumera de l'adulació, farà plorar els ul.ls a molts marxants del Temple : els
uns ho faran per enyorança, i d'altri, rosegats que seran pel corc de la con-
sciència, camí del penediment.

La Religió pertany al fur intern de la consciència, l'Estat l'ha de
garantir i respectar; no és cap dret públic que es pugui imposar, com ara
es fa, i per culpa d'això, hem tornat als temps del fariseisme i dels moriscos.
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La sirventa aduladora.
Judici popular

Salvar el cos
venent-se l'ànima.

PATXOT

Els que som fills de la passada centúria tenim una rigidesa de consciència
que iio es pot, ni es vol, avenir, amb les plasticitats morals i espirituals que ara
s'estilen, perquè nosaltres ens trobem molt millor amb la consciència i la men-
talitat nostres.

Es per això, que tampoc entenem i ens sorprèn la manera com l'Església
franquista s'ha llençat al carrer amb els incensers curulls i la llengua vessant
lloances al senyor de la terra.

Car la Religió és un sentiment íntim que solament pot esplaiar-se en la
quietor i el recolliment dels nostres Temples, en els quals àdhuc s'escatimen
els finestrals perquè la Religió és llum interna que no comporta l'enlluernament
forà. Treta d'aquest seu estament i portada al brogit i a la curiositat escènica
del carrer, els actes religiosos trenquen la introspecció, llur signi.ficança es
dilueix i, si s'acoblen amb altra mena d'actes públics, perillen de semblar una
comparseria.

Com que nosaltres som espiritualistes i sentimentals, ens esvera per
les seves conseqüències, la facilitat amb que l'actual Església espanyola
s'exhibeix com un ornament estatista al compartir espectacles bon xic teatrals
i no poc de propaganda, però no pas gaire religiosos, precisament.

Aquesta Església també prodiga el palli d'una manera que li treu el
simbolisme tradicional quan el converteix en una manifestació corrent i un
moble massa a mà. Dessota el pal-li, ara hi veiem, no solament el Cap d'Estat
— per falla d'un monarca declarat — sinó també la seva familia i els seus amics
i les amigues. Potser sia això l'adveniment de la democràcia evangélica pressen-
tida en la carta del Cardenal Gomà. Aquesta extensió del domini del pal-li
Podria servir per a justificar el nom de « tàlem » amb el qual el poble català
designa el pal-li, puix que el mot « tàlem » té un origen familiar íntim, sense
gens de connexió eclesiàstica.

873



GUAITANT ENRERA

El lladruc històric de la forasteralla rnonacal espanyolista
— Hable Vd. eaa cristiano!

que escandalitzà tants confessionaris, perquè és un veritable menyspreu del
Crist i de la seva Doctrina, ara s'ha ratificat i prescrit públicament amb l'expul-
sió del català dels Temples nostres, a complaença de finalitats polítiques
recompensades.

La passivitat amb que es tolera aquesta triple transgressió — espi-
ritual, moral i cívica — prova que, a Casa Nostra, la ReligiO és merament un
costum que segueix els canvis de temps, i no és pas tal com caldria, un
convenciment actiu i vibrant, que no fa giragonces.

Aixà explica moltes coses del passat, del present i d'altres que en
vindran, fatalment i dreturera.

L'ocupació de Catalunya ha posat en descobert íntel•ligencies nòmades
que s'acomoden a tots els terrers i floreixen dintre qualsevol ambient ; una
munió de consciències pastoses que s'emmotllen a totes les formes, «si forma
pot dir-se d'allò que no en té cap », segons la coneguda frase de Shakespeare.

Refiaiit-se d'aquest factor inert, el consorci franquista catòlico-dicta-
torial ens vol arrencar la llengua, per tal Xemborderir així la nostra espiri-
tualitat. Aquesta feina hi ha temps que ja la fa calladament la clerecia regular
amb els seus establiments d'ensenyament « oficial », inflant la història d'Espanya
i enterrant la de Catalunya ; però ara s'hi ha conjugat a la descoberta l'epis-
copat secular — sinó tota la clerecia — de manera que el seny català ha
d'estar molt despert i mostrar tremp de consciència i fermesa de voluntat,
per tal de fer follar aquell mal intent.

Nosaltres hem de romandre al costat del Crist, arrapats a l'esperit de la
Terra, proclamant sempre el nostre Dret natural i la Llei moral, mentre els
altres segueixen llur camí, esgarriant-se amb l'agiotatge de llur comandita
temporal.

Un ministre franquista trobà massa encorigit el meridionalisme lauda-
tori castrense del Bisbe foraster de Barcelona i cuità a eixamplar-lo parabò-
licament fent-ne la espada mas limpia del mundo, frase que un sacerdot saba-
deHene, embadalit d'entusiasme, estampà en un llibre seu on, mijançant la
disposició tipogràfica intencionada, també suggereix la comparança del Gl.
Franco amb Constantí i Carlemany.
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Com la majoria dels nostres sacerdots, sembla que aquest ignora aixi
mateix la història vera de Constantí, que l'Església pla bé que es guardà de
beatificar, malgrat ésser l'origen del cèsaro-papisme. Pel cas, hauria estat més

m	 encertada la comparança amb Felip II i les seves pretensions espanyolistes,
inquis i.torials i eclesiàstiques, totalitàries 1.

La quixoteria en boca eclesiàstica és ben demostrativa del present
social a Catalunya. Ni el dret, ni lá doctrina, ni la veritat, ni el franc voler, no
s'hi veuen, perquè són talment per damunt de Fincens i del palli actuals, que
romanen fora del migrat horitzó d'aquests.

Aquests braços enlaire, que malament voleu dignificar variant-ne la
signïficança, bé prou que s'abaixaran en defallior, vençuts per la feixuguesa de
Ferrada i del desengany. Aleshores, la disbauxa d'incens que us ha fet caprodar
s'haurà tornat un braser de fuma lls que enronquirà la veu i no és podrà cantar
més el Cara al Sol, que és una dissonància pagana i bon xic panteísta àdhuc
pels católicos oficials, però que és intolerable en boques eclesiàstiques.

El vostre Cara al Sol prendrà el seu lloc de cobla de carrer per una
temporada, i després emmudirà quan vosaltres, retornats al recolliment del
Temple que és el vostre lloc, hi desgranareu la salmòdia penitencial, contrastats
de cara al Crist.

I l'escàndol que hàgïu sembrat, seguirà florint ï granant,part defora.

He reproduit les fotografies que precedeixen perquè són testimonis
gràfics fefaents d'una època d'esgarriament total i algunes mereixen glosses
complementàries.

Núm. z. --- El posat conqueridor i commínator ï. del Bisbe temporer
de Barcelona expressa ben bé l'esperit de l'Estat policíac al qual ell és associat,
i fa de molt mal comprendre com pot lligar l'amorosita t i la mansuetud de la

caritat amb un temperament tan teatralment autoritari; quan se li acabà la
interinitat, retornà decebut a la seva diòcesi de Cartagena, un escenari força
mès modest, on morí.

3 « La conception de Philippe II était strietement césaro-papiste... il se sentait
vraiment le chef des évéques de ses Etats, le conseiller autorisé, le contr6le efficace du

pape et le soutien des intéréts de FEglise (qu'il tendait à identifier avec ceux de ses Etats
et de sa couronne) ». Don Luigi STURzo, L'Eglíse et VElat, pàg. 276. Paris, 1937.
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Núm. 2. — La fotografia resulta simbòlica i suggerirà als catalans de
la meva generació, evocacions, reflexions i comparances, que omplirien una
doctrina cívica molt diferent de la que ara s'imposa en les escoles dictatorials.

Fivaller, dignament enlaire, representa l'esperit viril de la seva època
en la qual el ciutadà, ferm en els seus drets, s'encarava amb la reialesa que
volia conculcar-los-hi ; per això, Fivaller guaita cap a baix la gent que té als
seus peus i, els assenyala amb la mà abaixada per damunt dels caps.

Aquella multitud és el ròssec d'una sublevació militar, que va de bracet
amb una Església terrera, representada pel Bisbe de primer rengle en positura
de comandament, que implica sotmissió, però no pas amor al proïsme.

Afinant-ho més, també ens adonarem de que, en el moment de la foto-
grafia, la gent cantava el Cara al Sol donant-li l'esquena, però tant se val,
perquè el sol d'aquell seguici, tampoc no era el del cel, sinó un altre que tran-
sita per terra. En la nombrosa collecció de fotografies que tinc, sempre que
es canta el Cara al Sol, es veu que ho fan d'esquena al sol-astre; en temps
dels romans, els augures hi haurien temut la influència d'un mal fat.

Aquest Cara al Sol, el mateix fa sospitar una irreverent paròdia del
Poverello, que recorda la guitarrada al pie de tú ventana. I les boques celesïàs-
tiques avesades a la profana vtilgaritat del Cara al Sol, amb quina unció
religiosa podran entonar llurs solemnials i severs cants litúrgics ? Amb quina
reverència s'ouran llurs veus promiscuals ?

Núm. 3. — En la fotografia cal notar com, àdhuc els capellans
revestits del tern, també alcen el braç, però d'una manera dubitativa,
vergonyant, que els honora, perquè segurament llur consciència els deia que
aquell gest era una intromissió forana, desavinguda amb el ritual secular r.

1 «Even those stern words suggested plainly that the arm accustomed to tlie
Faseist salute felt strangely muscle-bound when it tried to make the sign of the crossa.
EMMET JoHN HUGHEs, Report from Spain, New York, 1947, pàg. 67.

El llibre de HUGHES l'hauria de .11egir la nostra burgesia, que tant refiadament
s'ageu en les idees que ja li presenten fetes, car és el testimoni presencial d'un membre
de la Legació Nordamericana que passà tota la guerra civil a Madrid; a més, és el judici
d'un catòlic estranger, ço que n'augmenta considerablement la independència.

També l'hauria de llegir i meditar la nostra clerecia secular que encara manté
contacte amb el poble i en comparteix la seva espiritualitat tradicional, diferentment
de la clerecia regular, que ve de lluny assaciada amb l'Estat per a l'ensenyament polític
de la mítica estatal espanyola, a fi d'esborrar la personalitat històrica de Catalunya i les
seves conseqüències. Així, deslleialment, viuen a Catalunya i de Catalunya, aquelles
Comunitats regulars que no la respecten en el més íntim.
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Núm. 4. — Es la representació vivent de la subjugació de l'Església a
l'Estat. El Gl. Franco, Cap d'Estat i ensems Cap Suprem de la Falange, portat
sota pal-li, rep l'homenatge del Bisbe de Madrid, situat part defora, el qual li és
subordinat com estatista i falangista juramentat. La impressió que fa l'acte, no
te res de solemnial perquè solament és l'exhibició somrient d'una reciprocitat
circumstancial convinguda amb les reserves mentals dels contractants, pro-

vinents de la previsora fórmula juramental.
El Bisbe que presenta, és el Bisbe de Madrid-Alcalá, Mgr. Leopoldo

Eijo-Garay, el obispo azul, al qual Hitler féu presentalla d'un auto Daimler,
potser per haver beneït la división azul, que anà a combatre al costat dels
nazis'. Dit obispo azul, també prohibí a la capella catòlica aferent a l'Am-

baixada Francesa, el que donessin els Sacraments a cap francès que no fos
lleial al règim de Vichy; un altre mèrit per merèixer l'auto de Hitler 2.

El franquisme i el falangisme són deixebles del nazisme; àdhuc
l'Església franquista, en certes peroracions i actuacions, té no poca simi-
litud amb aquella deplorable escola.

Aquest Bisbe també ha volgut arrapar-se a la rossèga de la rondalla
Paraula de Rei — vegeu pàg. 345 — prescindint de les decisions judicials i
de les firmes notarials d'un Cardenal i un alt re Bisbe, antecessors d'ell en
aquest mals intents.

Núm. 5. — La solemne entrega del yugo y las flechas a la Virgen, de
Montserrat, fou publicada per part de la premsa falangista com la impo-

sición del yugo y las flechas per tal de fer creure que la Moreneta també s'havia
fet falangista ; es veu que la consciència i la veritat falangistes són balderes
i tenen força eixamplis.

Núm. 6. — Així com en la fotografia anterior — núm. 5 — el Monestir
solament feia un paper passiu, en aquesta — núm. 6 — el té ben actiu fins al
Punt de que el Monestir cedeix al Gl. Franco el seti abacial, mentre l'Abad
P. Escarré se li adressa de baix estant, i l'associa a1 montserratisme dels
monarques espanyols que el P. Marcet havia lloat anteriorment.

1 «No instance is known, however, of the Bishop hi rnself attempting such a
visit - certainl not in the sleek, black Daimler which he received as a personal gift from
Adolf Hitler »YEMMET JOHN HUGHES. Report from Spain, pàg. 79. New York, 1947.

1Id., pàg• 79•
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I

Núin. 7. — Un esperit crític pot veure en la fotografia el fruit de la
conjugació de l'Estat amb l'Església. Un Ministre, &s del mig de l'Església i
d'esquena a l'Altar Major, s'adressa ala Jerarquia i ala Comunitat eclesiàstiques,
arreconades devers les parets. Aixà esdevé perquè aquella promiscuitat postulada
és reversible, cosa que, posteriorment, sembla haver sorprès l'Església, malgrat
que era fàcil de preveure, tenint en compte la idiosincràsia del cònjugue.

Allà, en l'Església vigatana, al costat del monument a Balmes, es
canten les glories del camí que es fa i que ell ja deplorava previsorament.

Núm. lo. — Ací, el presbiteri de la Catedral de Vich s'ha convertit
en estrada de la Presidència, la qual té la paraula d'esquena a l'Altar Major.
Es allò de la reversibilitat, que molt fàcilment s'encomana.

Núm. 12. — En la premsa europea hem llegit sovint que Espanya és
una monarquia sense monarca, o sia, una incongruència. Aquells als quals
ofengui semblant constatació, poden impugnar-la retreient aquesta fotografia
que, a més, els pot servir de consol.

Núm, 13. — Jo he demanat a capellans illustrats el què volia dir això
de la reconciliación litúrgica i cap d'ells me n'ha sabut donar raó. Potser sia
un ritual novell o bé terminalogia d'un vocabulari eclesiàstic modernista. A
menys que St. Jordi també s'hagués fet falangista i, renegant de la seva
pròpia mítica, en comptes de deslliurar la donzella, s'hagi avingut amb el
drac a fi de menjar-se-la ambdós amigablement a mitges.

Núm. 14. — Segurament que la Mare de Déu de la Mercè devia recordar

ï enyorar els <d Pomells de Juventut », morts ab ¡rato durant la dictadura

alfonsina de Primo de Rivera.

Still waters run deep.
Proverbi anglès

Malgrat els unís l'enemistat contra la República que volgué trencar
barroerament males tradicions i reduir posicions abusives, el problema de
relació de l'Església amb la rebellió ]Franco era dificilíssim de resoldre perquè
en el fons, ambdós tenien pretensions encontrades,
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D'altra banda, com que, políticament, els convenia una avinença
oportunista, a força de maldar diplomàticament s'acordà aquell jurament
episcopal que, amb la seva argúcia dialèctica, encloia les dues pretences en
un consorci aparent i capciós.

Però, l'efectivitat de la convenció aparegué aviat, i l'Església es trobà
junyida a l'Estat totalitari de la Dictadura militar, com no podia ésser altra-
ment, perquè el catolicisme franquista és polític, i l'adhesió eclesiàstica tampoc
no era, ni podia ésser, moral ni espiritual, en aque lla situació tan anòmala
per ambdues bandes.

En conseqüència, les relacions Madrid-Roma no foren pas gaire llis-
quentes i grinyolaren de bell començament, perquè en el triumvirat Franco,
Església i Falange, cadascú lluitava per el propi predomini. Franco denegà
sistemàticament les peticions papals d'indult de penes de mort passionals
alguns Bisbes, que havien firmat a contracor per feblesa i després gosaren
manifestar llur estat de consciència, fóren amonestats de seguida, públicament
o privadament, per el Ministeri dictatorial; quan l'Any Sant, hi hagué desa-
vinences respecte la manera de presentar-s'hi oficialment el franquisme, etc.

La preparació del vinent Congrés Eucarístic ha estat una sèrie de
topades per no dir-lio altrament, perquè Franco el volia, naturalment, a Madrid,
i el Vaticà s'hi refusà resoludament imposant Barcelona i, a més, rebutjant
el parament militar amb el qual Franco volia portar la representació papal.
Els dictadors son egocèntrics i no concebeixen, ni poden tolerar, cap acte en el
qual ells no aparentin com capdavanters.

L'Església s'ha esmunyit per l'escletxa capciosa d'aquella frase
incidental en el j urament episcopal estatista, car per això hi és. Aquesta escletxa
previsora és una fórmula eclesiàstica secular, dictada per l'experiència de les
lluites entre el Papat i l'Imperi per al predomini terrer, dominion niundi.

Quant a la localització del Congrés a Barcelona, no és pas cap
desgreuge a Catalunya, res d'això ! Barcelona solament és la pilota més
avinent per a tirar un gep, hàbil i certer, a la Dictadura¡ prou, perquè
l'Església seguirà fent-nos la contra com hereva de l'esperit de Benet XIII,
papa in Partibus.

Fa de mal creure que tota aqueixa mar de fons, que de temps vé botint,
no pugi a la superficie durant el Congrés Eucarístic i no s'hi manifesti, calla-
dament, el divorci existent, malgrat la prodigalitat espectacular¡ la verbositat
oratòria amb què se'l vulgui amagar i distreure les multituds.
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Es clar, també cal heure esment de què els Bisbes de generació fran-
quista són un nucli de resistència passiva amb què cal comptar, car es troben
bé en l'actual gaubança del servilisme adulador.

Així mateix s'ha de veure com reaccionarà l'esperit inquisitorial de
l'Església espanyola enfront de l'atavisme aràbig que, darrerament, ha corprès
la Nueva España i que la porta a flirtejar amb els pobles de l'Islam i a oferir-
se'ls-hi per padrí en les relacions internacionals. El Cardenal Segura, sempre
amatent, després de voler anorrear els protestants, ja ha donat el crit d'alarma
contra l'amistat islàmica, car fóra una ombra malastruga per al monopoli
confessional.

D'aquesta manera, amb l'Església catòlica per puntal interior i l'Isla-
misme com puntal exterior, PEspanya franquista podria afermar la seva esta-
bilitat, i àdhuc lluir duplicitat liberal quan li convingués. També continuaria
essent « una monarquia sense monarca », tal com la premsa europea la té
denominada.

Franco ha seguit l'escola de Hitler, de Mussolini i de Staline, i ara
s'inspira en l'hàbil diplomàcia del Mariscal Tito, que em sembla massa subtil
per a que pugui casar amb la inflor cridanera del quixotisme meridional.

Sia com se vulla, la imposició de Barcelona com seti del proper Congrés
Eucarístic, podria ésser l'inici d'una emancipació, precursora d'una estrebada
d'alliberament de l'Església; però, no hi ha cap poder de la terra que pugui
desfer actes consumats, i els que acabem de consignar ad perpetuam rei menao-

riam, perquè s'ho mereixen i cal que no s'oblidin, no són pas laudatoris, ni
espiritualment, ni moralment, ni cívicament.
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COMPLEMENT DOCUMENTAL
1929. El Vatica i Catalunya. 1938.

«Sagrada Congregación del Concilio. Níi m. 4477138
Roma 4 Enero 1929.

« Ilmo. Rvnio. Señor:

« Ha comprobado esta .Sagrada Congregación del Concilio que de las cues-
tiones civiles que se agitan ardorosamente en Cataluña, se, hait producido no
pocos ni leves abusos en la disciplina eclesiástica, de los cuales hay que temer,
con fundamento, que sufra detrimiento el bien de las almas.

«A fin de remediar este daño y para que tengan los Obispos una mïsnia
norma de conducta sobre el particular, la expresada Congregación ha creido de set
deber enumerar los abusos e indicar los remedios para corregirlos, teniendo la
seguridad de que los mismos Obispos, por su devoción y reverencia hacia la Santa
Sede, han de emplear todo en cuidado y la diligencia necesaria para que todos
observen religiosamente las prescripciones canónicas en asunto de tanta impor-

tancia.
« i. De la conducta del clero en las cuestiones políticas. Nadie ignora que

el clero debe abstenerse generalmente de intervenir en los asuntos meramente civiles,
ajenos a su estado. El clero, por tanto, dejando a un lado las cuestiones civiles,
debe buscar úizicamente la salvación de las almas. Por esto, los Romanos Pon-
tífices no cesaron nunca de exhortar a ambos cleros a seguir esta disciplina. Baste,
sobre este particular, recordar lo que Leon XIII, de feliz memoria, escribía el dia

10 de Diciembre de 1894 al Arzobispo de Tarragona, a raiz del Congreso de

Católicos :
« Conviene pues, que aquellos a quienes ha sido encargado el

cuidado de las cosas sagradas se abstengan completamente de cuestiones
civiles a fin de que no caigan sospechas en el ministerio de la Iglesia. »
«Esta norma de conducta no prohibe, ciertamente, sentir especial afecto

por lo que llaman patria chica, o Cataluña, y procurar su bien: pero prohibe,
indudablemente, que por amor a la propia región se quebranten las leyes canó-
nicas y se niegue el amor a la Patria entera, esto es, a España, a la patria grande

y la fidelidad a los que legitintamente la gobiernan.
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« Ahora bien, consta que en muchas Diócesis de Cataluña ambos cleros
se han apartado mas o menos de Palabra o por escrito de las citadas normas

católicas.
« Para corregir estos abusos esta Sagrada Congregación dispone se obser-

ven en lo futuro las siguientes reglas:

a) Los Obispos procuraran, por medio de la palabra y del ejemplo exhortar
al clero a cttmplir su deber eit asunto tan grave;

b) Cuidaran los mismos que por todos sean observadas las prescripciones
de la Sagrada Sede acerca de la conducta del clero en las cuestiones
políticas, llegando a imponer penas canónicas si el caso lo requiere;

c) Vigilaran que nada se publique por el clero sin la debida licencia de la
Autoridad Eclesiástica, y ésta se negará a los escritos que no se ajusten
a las normas canónicas arriba expresadas.

« 2. De la lengua catalana. Consta por referencias que el clero de Cataluña,
especialmente en Tarragona y Barcelona, se abstiene de aprender y cultivar la
lengua castellana, de modo que puede afirmarse seguramente que en Tarragona la
lengua castellana ha sido subrogada por la lengua catalana, no excluyendo aquellas
Congregaciones Marianas que antes, en toda España, usaban la lengua
castellana.

« El Principal instrumento de la difusión de la lengua catalana en las
Iglesias, en substitución de la castellana, es el «Foment de la Pietat Catalana»,
con las obras por él fundadas, esto es, la Obra para el Fomento de las Misiones
y de los Ejercicios Espirituales en Cataluña; la Obra del Culto y la Obra de los
Santos Evangelios. Ni falta quienes creen que el «Foment» es Por su naturaleza
eclesiástico y exento, Por lo tanto, de la Autoridad Civil.

«A fin de proveer aún en esta materia, la Sagrada Congregación:
a) Exhorta encarecidamente a todos los Obispos de Cataluña que procuren

y solicitamente vigilen que el clero añada al estudio privado de la lengua
catalana el estudio, ya sea privado, ya público, de la lengua castellana,
con el fin Principal de poder cumplir rectamente los deberes espirituales
Para con los fieles castellanos que existen en su territorio;

}^) Manda que en el «Foment» se suprima el epíteto «Catalana» de con-

formidad con el voto de los Obispos de Cataluña en la conferencia tenida
el año 1923, con el cual voto estaba conforme la mente augusta de Benedicto
XIV, Pontífice máximo, el cual, si bien en el primer autógrafo habia
dejado dicho epíteto, en el segundo lo substituyó por el de « Cristiana »
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e) Declara que la Santa Sede no esta conforme con los que creen que el
«FomenÚ> está revestido de un carácter exclusivamente eclesiástico, y
que según sentencia de algunos Obispos de la región, se tratara de una
empresa editorial destinada a publicar obras y, por lo tanto, no exenta
de la vigilancia de la autoridad civil.

« Sírvase V. S. Ilma. Procurar que todas las instrucciones antes expresadas
lleguen lo más pronto posible a conocimiento del clero de su Diócesis, vigilar
sean fielmente observadas por todos y dar cuenta, solícita y exactamente, a esta
S. Congregación de los resultados obtenidos.

« De V. S. Illma., atto, s. d.
DOCTOR CARDENAL 5BARRETTI

Prefecto.

« Al Excmo. P. D. Francisco de Asis Cardenal Vidal y Barraquer,
Arzobispo de Tarragona y a los demás R. R. P. P. D: D. los Obispos de la Pro-
vincia Eclesiástica de Tarragona.

« Se dice que en estos últimos tiempos ha empezado y se ha desarrollado
en la región de Cataluña un movimiento, que algunos llaman catalanismo y que
parece tiende a introducir y establecer formas nuevas aun en orden político en
la misma citada región.

«Tambien ha sido comunicado a esta Santa Sede Apostólica que algunos
eclesiásticos favorecen este movimiento, y con todo, los Obispos, que, por otra parte,
sobresalen por su piedad y su celo pastoral, no sólo callan, sino que, segun afir-
man algunos, a veces, un tanto con buena intención, se han puesto de su parte.

« No cree esta Sagrada Congregación, que las cosas sean tales cuales han
sido delatadas; con todo, si en esta región existe algun movimiento político como
arriba ha sido descrito, esta S. Congregación ha considerado bueno y provechoso
recordar a los Venerables Obispos de la región de Cataluña lo que tan repetidas
veces los Sumos Pontífices enseñaron, a saber: Que los eclesiásticos, rechazando
todo partido político, según sus fuerzas y su autoridad han de promover la paz,
guardar el orden, mandar se obedezca al Rey y a los Gobernantes, defender la
concordia fraternal y cerrar puertas y ventanas a las perjudiciales disensiones,
a fin de que no falte caridad, que es la fuerza mayor del ministerio pastoral.
Todo lo cual, con graves palabres hablando a los Obispos Españoles, expresaba
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Leon XIII, de feliz memoria, en la Encíclica Cum Multa Sint Publicada el

8 de Diciembre de 1882. A la verdad, que el que los Sacerdotes se entreguen por
completo a las ambiciones de partido, hasta el punto de que parece cuidan mas
de las cosas humanas que las eclesiásticas, esto no está conforme con su ministerio.

« De lo que dicen, no se deduce que el clero no pueda útilmente cultivar la
lengua y las tradiciones de la región de Cataluña, las cuales tambien es lícito
defender, con tal que se haga en modo digno y legítimo, a saber, sin que estos
estudios ofendan la caridad o la justicia, ni se opongan en nada al orden legí-
timamente establecido.

«Aprovechando esta ocasión juzga tambien oportuno esta S. Congrega-
ción rogar encarecidamente en el Señor a los mismos Obispos, que se guarde
fielmente lo mandado en los Cánones (Can. 334, 1 ; 335, I : 336, I y II ; 274)

al obrar o dar disposiciones, tanto en la materia de que ahora se trata como en
cualquier otra de la disciplina eclesiástica, sobre la que sea necesario u oportuno
legislar.

«Confia esta S. Congragaci0n que los Obispos de la región de Cataluña
aceptaran y si es necesario cumpliran los consejos de esta Sagrada Congregación
con aquella devoción y reverencia que siempre laudablemente tuvieron a la Sede
Apostólica.

«Dado en Roma, en la Sede de la Congregación
Consistorial el dia 8 Febrero de 1929.

Num. 652/28.	 CARLOS CARDENAL PEROSI

Secretario.

En el seu temps, vaig heure esment d'aquests documents, per refe-
rència solament; ara, en puc transcriure el text gràcies a la gentilesa d'un
català expatriat, al qual els agraesc en efusió de sentiment, desitjant que
per molts anys pugui continuar les seves nobles encerques per a la defensa
dels drets de Catalunya.

Aquests documents, de motivació i finalitat polítiques, semblen esbor-
ranys de Madrid refrendats per Roma, amb vocabulari espiritual.

Ells fan ressortir la fermesa espiritual i cristiana del Cardenal Vidal i
Barraquer, Arquebisbe de Tarragona, d'exemplar memòria i contra el qual
eren inspirats.
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Barregen convenientment la Pàtria, fet natural, amb l'Estat, artifici
polític que dogmatisen, no admetent-hi « f ormas nuevas ». Colguen la pàtria
chica amb la pàtria grande, la dels altres, sobreposada, i recomanen respecte
<: a los que legítimamente la gobiernan », significant els poders subversius i
illegals imperants; arreconen la nostra llenga a «privado», de un «modo

digno y legitimo », a favor dels castellans residents a casa nostra; la pietat
cristiana no pot dir-se «catalana», etc., etc.

Contenen una falsia. intolerable contra els sacerdots catalans, els
quals, d'ençà que entraren a l'escola en llur infantesa, fins que cantaren
missa, foren ensenyats exclusivament en caste llà i deprecant el català, mala
feina antinatural, antipedagògica i ben poc cristiana, a la qual col-laboren
insistentment els mateixos que els retreuen no saber prou el castellà.

Tot el qual per complaure i servir la dictadura, parlant per boca
del Gl. Barrera, peticionari delator, ben acollit contra l'ànima catalana.

Entre la data d'aquests documents (1929) i la Carta Colectiva (1938),
l'Església Cremada hagué de tornar a parlar (1936) a l'Església política
temporal, però fou altre cop debades.

I ara, l'Església terrassana viu d'esma, encisada, brandant els incensers
en una atmosfera plena d'adulació i afeixugada de servi lisme.

Què hi diria el Crist, Ell , ensems tan espiritual i tan bellament humà ?...

Signe cabalístic que conté la causa prima d'aquest capítol.
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