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PRESENTACió 

El P. Xi~'rtaJ fou un vèritable estu.díós i· wn gram. mestre ~ 
teologia: wn científic, segons l'expressió més autèintioo de la para:u
la. Aquesta realitat respcmgué a una vocació silncerissima. Perr això· 
ten.h umAtdnie 1allunyat de fresse8, scrrolls o escàrafalls. · Tirl;{fué la 
solidesa que compartaJ el treball científic, la dedicaJció al'?nàgisteri 
i la investiga;ci:ó s.eriosa i responsable. \ ) 

Si repasseu el «oorriculum vitae» del P. X iiberta., hi dJescobrireu; 
abans de tot, wnai llarga dedicació a ,l'ensemyamernt de la té-0logia: 
una vintena d'anys! Desrprés hi trobareu. 'Càrrees i 'activitats <J!U:é 
suposen moltes hores d'estudi i de treball. Els fM,lits els comptareu 
eñ la bibliC>grafiai que, 1'1U1.lgrat no ésser excessivament copiosa, és 
no obstant sruficient per acreditar wn teòleg, sòlid i' fec'Ond. ' 1' 

En les obrès pu,blicades, veureu primer de tot la influència dJel 
cMdenal Ehrle, l'histaria:dor; desrpnés :za del P. d.ei là'Taille, el teò:. 
Leg. Per això, al costat d'wns escrits més aviat kistòric8-;_ que el 
tèroo l eMiMiÍ:tr"èñ la teologia medieool '-'-, s'hi troben els treballs 
teològics E!rn els tres camp.s que ell més cultivà: la introducció' a 
lL1i telòlogiñ, la problemàtica del sagramumt" de W, penitèncial i la 
cristoWgia. l' 

' 'El 'P. XiberM, en el seu magisteri, no 'fou u'l'i repetidor de teOJ. 

logia, tr-amsrmete'nt e·l ·text d'wn mamt1.ULl als alwmnes amb "u?u'.v m..ew:
dòtógi.'1 pe:di:tgòg'rica, més o menys enoertadd: Fòu Wn. caip<lkta)anter. 
Ho ·~a'il;a seoo pastura enJ les ~ions del sdgràmeint <Udit 
peinitèrncia; ;.(,, les quals s'avançà al Concili Vatic.à II. Hb ·p¡.o,oo. 
també · laJ ·sevir. pÓStu.m en el tlractat d'Esglésfa, <m diefem,Sdl '~ 
la coz.liegúUitdt ·~è.o:pal, reprenent el fil· trè11.cat e11t el& ~H.l. 
>ments del ··concili Vatiéà I. Ho palesa, fi-na11mèrnt, Za seva sínite~ 
cri.stotògicct; 'lòfÍ' s'hi "desct>breix tota lai ca~itat · ~41 C:fét 
seu. inteliecte· privilegiat: ' · , · . 11 ,·J 1r"'l 
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2 CARDENAL NARCÍS JUBANY 

L'apcn-tació científica del P. Xiberta en el camp de la teologia.. 
obté, doncs, un balanç alt.ament positiu.. Igual- diria jo - que la 
seva hwmilit.at. El soo. tracte senzill era indiscutible i edïficant 
alhwa. Més d'una vegaàa-durant les sessions del Vaticà II - em 
visità en la meva habitació del Col~gi E.spamyol de Roma, on co
mentàvem les incidències de les discussions visc-u.des per ambdós 
a l'aula conciliar. De les cc;mverses amb ell, h.om en swtia sempre 
admirat per dues coses: una era el seu gran coneixement de la teo
logia; l'altra el seu aire senzill, propi d'una persona que no es dóna 
cap mena d'innportà:ncia, de l'Jwme que viu primàriament per a la 
ciència:. Això el pmtà, en la seva vida, a un altre tipus d'aciivit.ats. 
Les mcmges carmelites ca'LçculJes coneixen prou bé tot el que féu. 
per a el"les, per tal d'orient.ar-les, d'aconsellar-les abatns i desrprés 
del Concili, d'animar-les en llur vocació r:eligiosa, i d'ac(md:u.ir-Les 
pe.l camí de l'aprofundiment en la fe i en l'amnr a l'Esgl.ésia. 

El P. Xiberta és una d'aquelles persones que passen pel món 
sense fer fresro; però fent bona feina. Aquí, en aquest volum, es 
publica una de les seves obres més interessants, sobretot si es té 
e11t compte el temps en qu,è fou composada. Els ccmeixedors i a.mants 
de la teologia estimaran el P. Xiberta pel que realment valgué. És 
e.ert que la ciència teològica - com totes les ciències - va fent el 
seu camí i moltes de les opinions defensades en <JJltre temps queden 
enrera. Però dona.r a conèixer les explicacions dels teòlegs en el 
temps que foren propugnades per tal de copSatr-ne llur valor és 
digne de lLoonça: és obra profitosa i un dewre de justícia. 

Els cataktns hem d'estimar el P. Xiberta, -perqu,è és una autèn
tica glòria de casa nostra. La seva senzillesa no arnulta cap dels seus 
mèrits. Potser estem massa aoostu,mats a cotitzatr - de vegades 
exageradannent - les persones que sru,rten molt en els periòdics, 
gràcies a les notícies cLe premsa. La veritaib"le glòria rau en el saber 
quiet i profund. Per això e.ZS pobles saben descobrir el valor autèn
tic de les persones que constitweixen la trama de llwr història i 
consignen els seus noms amb lletres d'or. E. P. Xiberta. és wna 

glòria nostra: perquè nasqué a Sta. Coloma cLe Farners - que é~ 
també el meu poble natal - i -perquè sempre es sentí vinculat a la 
m.ostra terra, estimamt-la i fent pròpies les seves ànsies culturals. 
En la historiografia teològica de Catalunya, el P. Xiberta ocupa un 
lloc d'honor. 
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Ha fet bé la Secció de Sant Pacià de la nostra Facultat de Teo
logia de Barcefona de publicar a·quest volum en komeMtge al 
P. Xiberta. Era u:n .derure de ju.stícia i és també 1.11n m.otiu de joia 
per a tots els qu.i estimem la teoliogi.a i pe'1'. a tots els qui sabem ho
norar les nostres glòries culturals. 

Cardenal NARCÍS JUBANY 

Gran Canceller de la Facultat de Teologia 
de Barcelona 
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