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1ELS «TRACTATUS» DE ZENÓ DE VERONA

EDICIÓ I ESTUDI DEL FRAGMENT
DEL MÉS ANTIC MANUSCRIT CONSERVAT

DELS «TRACTATUS» DE ZENÓ DE VERONA (SEGLE X) *

JESÚS ALTURO I  PERUCHO

L’obra del bisbe de Verona Zenó († 380), un conjunt de 92 homilies,
en llur majoria simples esborranys o resums recollits probablement per
a ús litúrgic, no sembla haver tingut gaire difusió en terres catalanes.
Sense haver-ne fet un seguiment sistemàtic, no recordo, ara com ara, la
identificació de cap manuscrit que transmeti  aquests sermons, ja
haguessin estat copiats en algun escriptori català o, simplement,
conservats en les nostres biblioteques. I això que els seus Tractatus
van gaudir d’una difusió ben notable, car no altra conclusió hom pot
deduir del nombre de manuscrits pervinguts que ens els fan conèixer
en la seva integritat, i que, segons el seu editor B. Löfstedt, són vint,
dividits en dos grups:  a i b.1  I encara cal tenir en compte la tradició
manuscrita dels sermons transmesos independentment a través de la
seva inclusió en homiliaris (tres), i en els manuscrits que reporten la
Vita Zenonis (set), així com la circulació a part del seu tractat sobre
sant Acadi en còdexs de contingut hagiogràfic (dotze). Dels manuscrits
que duen la col·lecció íntegra dels sermons, només un és d’època

* Aquest article s’inscriu dins el projecte d’investigació BHA 2000-0431, que
dirigeixo. Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica de la Universitat
Autònoma de Barcelona

1. B. LÖFSTEDT, Zenonis Veronensis Tractatus, Turnholti 1971.
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2 JESÚS ALTURO I  PERUCHO

altmedieval, i, encara, del segle XII : el Pistoniensis C134, ja que el més
antic del qual hom té notícia, el Remensis 31, datat del segle VIII-IX,
anno 1774 incendio periit. I els excerpta de cronologia més antiga no
depassen el segle XI, amb dos únics testimonis d’aquesta centúria, més
un altre del segle XII. La resta són tots baixmedievals amb un clar
predomini de les còpies del segle XV, que és la centúria que, amb escreix,
mostra una més gran atracció pel nostre autor.2

Ni que fos sols per aquesta circumstància, ja té un interès
remarcable el fragment de còdex que acabo d’identificar entre la
col·lecció de l’Arxiu Reial de Barcelona. Aquesta resta de manuscrit
sembla que procedeix de l’Apèndix general (Reial Patrimoni) 585
d’aquest arxiu,3  i duu la signatura frag. 117. Es tracta d’un simple
bifoli, sens dubte el primer d’un quadern quatern, bastant ben conservat
i d’excel·lent qualitat,4 força blanc, fins i tot pel costat pèl. Actualment,
un foli, amida, en la seva superfície màxima, 262 x 195 mm; el marge
superior s’ha perdut, però l’inferior fa ara 45 mm en la seva part
màxima; l’exterior 35 mm i l’interior 20 mm, cosa que permet de refer
hipotèticament una pàgina original d’uns 295 x 195 mm. Alguna mar-
ca del punxat, tipus puntet, es fa visible encara al marge inferior, cosa
que va permetre una estructura de ratllat, marcat a punta seca al costat
pèl, 2v 2v 2v, atès que la caixa d’escriptura se’ns presenta a dos
corondells separats per un intercolumni de 15 mm. Una tinta de color
marró clar ha servit per a copiar el text en una excel·lent escriptura
minúscula carolina, executada per un bon professional que palesa una
lleugera tendència dextrògira, especialment visible en la inclinació
de les astes de les emes i de les enes, el darrer traç de les quals acaba
obrint-se en direcció cap a la dreta. Les lletres, com és habitual, fan
una alçada de 2 mm, 5 mm si tenen asta ascendent o descendent, i
arriben als 6 mm si són majúscules. Les línies per pàgina són 25, amb
una separació entre elles de 8 mm, cosa que, atès el que ocupa el text

2. Löfstedt s’ocupa de la tradició manuscrita de l’obra, ibidem, pp. 13-45.
3. Així consta en nota inserida a llapis damunt el fragment, però l’esmentat doc.

585 no ofereix indicis que se li hagi extret cap enquadernació ni fulls de guarda.
4. La preocupació per deixar ben acabada la còpia s’observa fins en detalls mínims

com en el traç de dues ratlletes que uneixen les síl·labes de la paraula p(ro)fere=m(us)
a la segona columna de la primera pàgina en estar separades per un petit forat. Hom
constata, d’altra banda, també alguna correcció textual de primera mà: al foli 1v, a
l’inici de la sisena línia de la primera columna, s’hi han esborrat les lletres incorrectes
dio just davant d’un dictum. S’ha fet servir el mateix procediment de correcció al
mateix foli, a la línia 16 de la segona columna davant de ubi se.
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3ELS «TRACTATUS» DE ZENÓ DE VERONA

del manuscrit respecte de l’edició impresa, ens permet de refer
idealment el volum del llibre complet, el qual tindria uns 125 folis.

 Com és propi dels bons manuscrits d’època carolíngia, no manca
l’ús de la N  majúscula fins i tot a interior de paraula (grandiNatur),
ni en el nexe NT (cognoscuNT).

Usa el diftong ae (haec), però també la e caudada (Esaie, que),
fins i tot quan no cal (pietatis, euangelio)  i en posicions inesperades
(com sota la e de l’enllaç et dins la paraula prophetarum).

La y duu al damunt el puntet diacrític (synagoga).
El sistema abreviatiu és molt regular, fora d’alguna petita

vacil·lació. Així ho podem constatar en els  nomina sacra (dns, dnm,
dno, dm, di, sps, scs) i derivats (xpiani, dnici, sp(irit)ali); en l’omissió
de les nasals (iteru, ibide, etia, eni, ia, na, cu);  en la supressió de la
síl·laba en (nom(en), mom(en)ta), sacram(en)ti); en els relatius i
derivats (qs, q, exq(ui)siuit, qd, adeq, quoq, usq, utiq); en els
començaments en con- ( c(on)uertant(ur), c(on)uenit; en els finals en
–tur ( eradicabi(tur)); en la síl·laba –ter (t(er)ga, parit(er), felicit(er),
t(er)raru(m)); en els possessius (nri, ura, urorum, uris); en les
abreviatures per a aut(em), e(ss)e, e(st), fr(atre)s, m(i)h(i), om(ne)s,
om(n)ia, p(er), p(re)staturu(s), p(ro), p(ro)ferem(us), p(o)p(u)li,
p(o)p(u)los, q(uonia)m, s(un)t.

  Observem, tanmateix, com l’adverbi non, que en general el copis-
ta no abreuja, una vegada ho fa en n(on). Però on hi ha clara inconstància
i especial varietat és en l’abreviatura dels finals en –us.  El semicolon o
punt i coma, amb les excepcions que de seguida hom dirà,  indica –us
darrera consonant, pel que sembla només per als datius i ablatius plurals
en –bus (manib(us)), i encara no sempre (imbribu(s)). Però el que crida
sobretot l’atenció és la particular manera com l’amanuense abreuja els
finals en –us dels nominatius, perquè ho fa afegint el característic
semicercle amb aquest valor, procedent de la cursivització del semicolon,
no després de la consonant darrera del mot abreujat, anterior a la síl·laba
final –us, com és habitual, sinó després de la u d’aquesta síl·laba, amb
la qual cosa el semicercle equival sols a –s. Així veiem escrit plenu(s),
prosecutu(s), paulu(s), cesu(s), missu(s), deflexu(s), prestaturu(s),
corpu(s), somnu(s), mundu(s), fluctu(s), imbribu(s) –únic cas en què la
paraula no va en nominatiu–, però també podem trobar, menys
freqüentment, altissim(us), trepid(us), demorat(us), i encara alguns
nominatius sense abreujar (candidus, animus). En dues ocasions cons-
tato formes verbals personals on hom usa el semicercle també amb el
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4 JESÚS ALTURO I  PERUCHO

valor complet de –us (proferem(us), accipim(us)). No deixa d’ésser
remarcable, així mateix, especialment per a determinar la data i el cen-
tre d’origen de la còpia, que en una ocasió el final –us s’indica per
mitjà del signe que recorda una s (trepid(us)), d’acord amb la tradició
de l’escriptura visigòtica.

Constatem, finalment, la presència d’alguns accents tònics, tots
de primera mà,5 (adéque, crebréscentes) i de l’ús del signe
d’interrogació.

L’idiotisme gràfic consistent a usar el semicolon amb el sol valor
de -s, el constato també en alguns no mediocres escrivans actius a la
catedral de Barcelona a final del segle X, particularment en els seus
dos darrers decennis, com és el cas del prevere Sendred, que, el 2 de
gener de 982, escriu ullu(s)q(ue);6 del sacerdot Ereguer, que, el 17 de
febrer de 997, escriu superiu(s) i teudericu(s),7 o del prevere Ató,
que, el 18 de juny del mateix any, escriu ullu(s)q(ue) i fecinu(s), error
per fecimus.8  Però l’ús del semicolon com a simple essa no és privatiu
de Barcelona; també hom el pot observar en un diploma del 21
d’octubre del 956 referent al monestir de Sant Llorenç de Bagà posat
per escrit pel sacerdot Iquila, que escriu igualment ullu(s)q(ue).9

Aquest detall en especial i l’aspecte general de la morfologia de la
lletra emprada i el particular de la resta del seu sistema braquigràfic
suara descrit, m’inclinen a datar la còpia justament a la segona meitat
del segle X. Amb tot, al segle XVII, l’interès per aquest llibre ja s’havia
perdut entre nosaltres, almenys en la seva modalitat manuscrita,10 perquè
hom aprofità els seus folis per fer-ne una enquadernació per a un quadern
administratiu. Així es dedueix del seu origen actual i d’una anotació

5. Aparentment també la paraula credere porta un accent damunt la segona e,
però és un traç que hom pot  considerar de caràcter decoratiu per fer semblant aquesta
lletra a la típica e dreta de l’escriptura visigòtica, d’origen cursiu.

6. Pergamí 1-1-2244 de l’Arxiu de la Catedral de Barcelona.
7. Pergamí 1-3-58 de l’Arxiu de la Catedral de Barcelona.
8. Pergamí 1-1-1842 de l’Arxiu de la Catedral de Barcelona.
9. Pergamí 14 del fons de monacals (Sant Llorenç de Bagà) de l’Arxiu  Reial de

Barcelona.
10. No cal recordar que la difusió d’una obra impresa va causar, en alguns ca-

sos, la destrucció de les seves còpies manuscrites. Vegeu al respecte J. ALTURO, La
aportación del estudio de los fragmentos y  membra disiecta de códices a la historia
del libro y de la cultura, dins Studia in codicum fragmenta, Universitat Autònoma de
Barcelona 1999, pp. 11-40. De tota manera, no em consta tampoc la circulació al
nostre país i en l’esmentada centúria dels Tractatus  de Zenó.
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5ELS «TRACTATUS» DE ZENÓ DE VERONA

feta en lletra d’aquella centúria un 19 de desembre d’any no precisat,
però amb referència a un tal mossèn Pere Roure i a Pere Pau Sicart.

A la qualitat material del llibre, s’hi afegeix també la seva puresa
textual, car la còpia ens ofereix una versió molt pulcra, que sols dis-
crepa del text fixat per Löfstedt en variants mínimes,11 les quals, d’altra
banda, permeten de posar-la, aparentment, en relació de parentiu amb
els manuscrits del grup a, amb una quasi total coincidència amb P12 i
amb una sola discrepància significativa respecte de les lliçons donades
per la resta de còdexs del grup, BNTV.

El text transmès que ens conserva aquest fragment correspon a
les homilies I, 25 i I, 34. De la primera comprèn des de la línia 36,
scriptura iterum fins a  la línia 85, acceptum, qui uici; i de la segona,
des de la línia 22, terga, quibus fins a la línia 68, in qua gentium. Les
úniques lliçons discordants respecte de l’edició (CC) del nostre
fragment (bar.)  són aquestes:

Tractatus I 25, 36
l. 41 <a> deo CC : deo bar. l. 44 sanguinem CC : sanguine bar.

l. 52 approbet CC : adprobent bar13  l. 69 et laus patris CC : om. bar.14

l. 81 cetera CC : ceterum bar.15

Tractatus I 34, 22
l. 24 obrutus CC : obrutis bar.16  l. 32 premebantur CC : premebatur

bar.17  l. 50 proretam CC : proreta bar.18  l. 66 Niniue CC: nineui bar.19

l. 66 postridie CC: post tridie bar.20

11. Són simples variants ortogràfiques michi, hyrcorum, inmolatio, inquid,
exibete, nichil, conpugnantium, coeto, sepulchrum, inlustrat, dampna, preliorum,
conditione, coetum, coeti, hierusalem, aecclesiae del nostre fragment en comptes de
les formes adoptades en l’edició del Corpus christianorum mihi, hircorum, immolatio,
inquit, exhibete, nihil, compugnantium, ceto, sepulcrum, illustrat, damna, proeliorum,
condicione, cetum, ceti, Ierusalem, ecclesiae.

12. Amb P sols difereix en el mot sanguine- sanguinem, l. 44 del tractatus  I, 25
en el context d’una citació del llibre d’Isaïes.

13. Variant present també en BNPTVX2.
14. I també BNPTV.
15. I també codd.
16. I també BNPTV.
17. I també NPTV.
18. I també BNPTV.
19. I també BPTV.
20. I també BNP.
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1TRES GREUGES HISTÒRICS SANATS

TRES GREUGES HISTÒRICS SANATS O L’HONOR
D’ORÍGENES, FELIU D’URGELL I RAMON LLULL

JOAN REQUESENS I PIQUER

Hi ha una doble raó molt simple en l’edició d’aquestes pàgines en
una revista d’estudis i reflexions històrics. Em permeto reclamar
l’atenció del lector benvolent sobre dos estudiosos del nostre país
que han esclarit tres greuges històrics del passat. Pretenc, sense so de
pifres, fer conèixer a més gent, des d’aquí, el treball dels nostres
mestres, els quals sovint preterim davant d’altres pel fet de ésser d’un
poc més lluny i d’una altra llengua i pàtria. Escriuré sobre els
professors de la Facultat de Teologia de Catalunya, doctors Josep Rius-
Camps i Josep Perarnau. Amb massa retard, segur, des que ens donaren
les seves descobertes, però amb el desig que ara restin consignades
per al coneixement d’avui i, si tenim sort, del de demà. La segona raó
són unes personals consideracions davant del lector sobre aquestes
injustícies històriques que s’han comès. Saber que s’han pogut
esmenar, encara que sigui passats els segles, ens pot alliçonar per a
ésser més cauts emissors de judicis, sobretot damunt la consciència
de les persones. Que sigui així.

Els judicis d’heterodòxia que s’airejaren, i que el vent ha
arrossegat sense revisió, sobre Orígenes, Feliu d’Urgell i Ramon Llull,
han estat tres injustícies religiosoculturals. Tots tres foren víctimes
de la lluita entre l’ortodòxia i l’heterodòxia. És a dir: entre allò que el
poder de governament ha definit com a ortodox o heterodox... I amb
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2 JOAN REQUESENS I PIQUER

més precisió: entre l’heterodòxia i l’ortodòxia que les passions humanes
i la por han decidit des del poder.

ELS FETS HISTÒRICS

La condemna d’Orígenes per gnòstic

Per l’ordre cronològic dels fets pretèrits, no pel dels estudis actuals,
el cas d’Orígenes és el primer. Visqué i ensenyà a Alexandria durant
els primers anys del segle III fins que reduí la seva dedicació a l’aula
per limitar-la només als alumnes més avançats i lliurar-se més
plenament a l’escriptura entre els anys 225 i 230, els que són a l’origen
de la seva obra discutida, el Peri arxwn Peri archon o Tractat dels
principis. D’aquest llunyà personatge «cal repristinar-ne la imatge un
cop se li ha penjat injustament i anacrònicament –segles després de la
seva mort– l’etiqueta d’heretge, cosa que ha comportat, com a
conseqüència inevitable, la destrucció de bona part de la seva obra».1

El professor Josep Rius-Camps, al llarg de més de vint anys, s’ha
aplicat a la revisió d’un conflicte eclesial, i també cultural, perquè
«es fa cada vegada més feixuga i aclaparadora la sensació de
culpabilitat col·lectiva per haver deixat en l’oblit un dels genis més
grans que l’Església –tant l’Oriental com l’Occidental– s’hauria de
vantar de comptar entre els seus membres predilectes»,2 com també la
cultura en general i la filològica en especial.3

La història, breu i dura, ha estat aquesta: Orígenes, nascut a
Alexandria vers el 185, fill del màrtir Leònides, tingué la primera
topada quan entorn dels seus 47 anys, els bisbes de Jerusalem i Cesarea
de Palestina, Alexandre i Teoctist, l’ordenaren de prevere. Aleshores
el seu bisbe d’Alexandria, Demetri, «envià una carta de protesta a
Poncià, bisbe de Roma. Durant la primavera de l’any 233, Orígenes
s’assabentà per un missatger d’Alexandre de Jerusalem de les

1. Josep RIUS-CAMPS, «Introducció» a ORÍGENES, Tractat dels principis, Barcelo-
na, Fundació Bernat Metge, 1998, vol. I, p. 8.

2. Ibidem, p. 8.
3. Com a filòleg no puc pas oblidar que Orígenes féu el primer treball de crítica

textual sobre la Bíblia, primer i únic fins als nostres dies, una de les seves més grans
obres i malauradament conservada només en alguns fragments; era l’Hèxapla, set
columnes de confrontació textual.
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3TRES GREUGES HISTÒRICS SANATS

acusacions de Demetri i redactà una Carta autobiogràfica. Demetri
convocà una sèrie de sínodes a Alexandria contra Orígenes i els féu
ratificar per tots els bisbes, excepte els de Palestina, Aràbia, Fenícia i
Acaia (Grècia), els quals s’hi negaren. Demetri impedí així que tornés
a Alexandria i hagué d’exiliar-se a Cesarea».4 Quina fou la causa
d’aquest alçament en contra seu? Tot fa pensar en allò que en expressió
planera anomenem «fred de peus» del bisbe Demetri. Després
d’aquesta feta, la seva vida s’expandí en saviesa i reconeixement arreu
sense, però, de deixar de ser controvertit per alguns:5 era el mestre
predicador i interpretador de les sagrades Escriptures, apreciat i
admirat fins a la fi dels seus dies: fou empresonat i torturat sota
l’emperador Deci el 251 i morí dos anys després. Deixava una exten-
sa obra exegètica i homilètica digna d’ésser qualificada amb la millor
lloança; deixava l’obra de mestre teòleg i filòsof que havia treballat
entre els anys 225 i 230, el Peri archon ja esmentat, la font del conflicte
post mortem. La primera controvèrsia es plantejà a l’inici del segle IV
entre el prevere Hièracas de Leontòpolis i el bisbe Pere d’Alexandria.
De nou s’alçà polseguera per la posició d’Epifani entre els anys 374 i
377 –ja en fan 123 de la seva mort– presentant-lo com heretge. Sota
la presidència de Teòfil, un sínode d’Alexandria, la seva pàtria!, el
condemnava l’any 400 i s’aquietà la discussió. La major arribà de la
mà de l’emperador Justinià l’any 543 –ja en fan 292!– el qual trameté
al patriarca Menas una carta amb vint-i-quatre fragments impugnables
del Tractat dels principis i deu anatematismes que serviren per a una
condemna sinodal tot i que, amb paraules d’Henri de Lubac, no fou
altra cosa que un edicte imperial que cinc patriarques i una colla de
bisbes aprovaren sota la pressió del poderós Justinià. La condemna
del concili II de Constantinoble de l’any 553 –el cinquè concili gene-
ral– es reduí a un acte extraconciliar aconseguit per la pressió del
mateix emperador i que no figura en les actes conciliars.6 Arribats al

4. J. RIUS-CAMPS, «Introducció», op. cit., p. 13.
5. Vegeu Pierre LARDET, «Introduction» a SAINT JÉRÔME, Apologie contre Rufin,

Paris, Ed. du Cerf, 1983, p. 20-24.
6. Henri du Lubac, a més d’aquestes, recull altres dades i clou l’elenc amb les

paraules següents: «tous, en tous cas, reçoivent tel quel, en esprit de foi, le jugement
que chaque génération transmet à la suivante. Ils en reproduisent la teneur en des
formules stéréotypées, venues d’Épiphane, de Jérôme et de Théophile, dont quelques-
unes trouveront accés jusque dans la Somme de saint Thomas [...] Comment nous en
étonner, alors que nous voyons, non plus sans doute les anathèmes ecclésiastiques,
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4 JOAN REQUESENS I PIQUER

segle XX, molts estudiosos segueixen pel mateix carrer condemnatori,
o si més no parlen d’un Orígenes heterodox en el Tractat dels principis
i d’un altre d’ortodox en la resta de les seves obres conegudes.

Quina ha estat la intuïció i el treball del professor Josep Rius-
Camps? Si Orígenes deixa escrit que es reserva l’aula dels alumnes
avantatjosos a l’escola catequètica d’Alexandria i sabem que els oferí
unes lliçons de més alta reflexió teològica, pot ser que el Tractat dels
principis no sigui altra cosa que el conjunt d’aquestes lliçons
impartides durant tres o quatre anys; cicles d’ampliació temàtica
redactats, refosos, ampliats, en una paraula: «l’intent agosarat
d’Orígenes d’emprendre un tractat sobre els Principis bàsics en què
es fonamenta el credo cristià. És cert que en tot moment s’han alçat
veus favorables a la síntesi origeniana, però no s’ha aprofundit prou
en els motius que mogueren i acompanyaren la gènesi d’aquesta obra».7

Doncs bé, si es parteix d’aquesta hipòtesi, no ens trobem davant d’una
obra monolítica única, sinó de lliçons que s’engalzen, s’eixamplen i
s’enriqueixen: «tinc la convicció que el Peri archon no fou redactat
de carrera –declara J. Rius-Camps–, sinó que l’obra actual és el resultat
de la sedimentació de diversos estrats, a mesura que el mateix Oríge-
nes en la seva composició i difusió descobria noves implicacions que
l’impel·lien a anar cada vegada més a fons, a l’arrel del problema. Si
això fos així, ens permetria d’endinsar-nos en les successives
intencions i d’emetre un judici de valor de les solucions proposades
que les tingués en compte».8

El treball –«els esforços ímprobes que he hagut de fer»–9 li ha
donat la raó. I de torna, el fet d’haver començat des de la presumpció
d’ortodòxia d’Orígenes, s’ha trobat la resposta a un detall que tot i no
haver passat desapercebut, restava encara a l’aire: en la resta de la
seva obra no hi ha rastre de les heretgies atribuïdes al Tractat dels
principis.10 Evident: en aquest «manual d’escola» hi ha la doctrina de

mais les déclarations de Justinien intimider encore ou même des savants du XXe
siècle?» (Henri DU LUBAC, Exégèse Médievale. Les quatre sens de l’Écriture, Premier
Partie / I, Paris, Aubier, 1959, p. 257).

7. Ibidem, p. 18.
8. Ibidem, p. 18.
9. Ibidem, p. 49.
10. Fins i tot en el cèlebre Decretum Gelasianum –«attribue au pape Gélase»

ens recorda H. DU LUBAC, Exégèse Médievale..., op. cit. p. 155– hi podem llegir:
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l’Església que fa seva; disquisicions que dedueix de l’Escriptura com
a ampliació d’aquella; i qüestions de lliure discussió, això és, un elenc
de temes gnòstics que calia conèixer per a combatre en la llibertat del
que és precisament discutible i refutable. Aquí rau la troballa del
professor Rius-Camps, oi més si té present, com ho fa, l’exemplar del
Peri archon que el segle IX ressenyà Foci, patriarca de Constantinoble,
i en el qual manca tota una part. És a dir, es tracta d’una còpia prèvia
a l’última ampliació que hi féu Orígenes. Així, doncs, es tracta d’un
text de textos: quatre estrats diferents de redacció. El més primitiu i
breu, J. Rius-Camps l’anomena el cicle dogmàtic; el segon, el cicle
sapiencial: la mateixa temàtica aprofundida des del qual dóna Oríge-
nes «una resposta escolar als pressupostos bàsics del gnosticisme i,
en especial, del marcionisme»;11 després segueixen un conjunt de
qüestions obertes o quaestiones disputatae (com dirà més tard el
llenguatge escolàstic) intercalades «deixant sempre a l’albir del lec-
tor l’elecció de la solució que més li plagués».12 Passats alguns anys,
hi afegí un quart estrat, el cicle tercer o filosòfic, on reprèn «una sèrie
de temes que havia deixat de banda o que havia tractat tan sols
incidentalment».13 Gràcies als vint-i-quatre passatges triats per Justinià
en vistes a la condemna que cercava i als triats per sant Jeroni, el seu
gran contradictor,14 pertanyents tots en quatre cinquenes parts al ter-
cer estrat, això és, extrets de les qüestions obertes, però fent-les passar

«Item Originis nonnulla opuscula, quae vir beatissimus Hieronymus non repudiat,
legenda suscipimus / Igualment d’Orígenes acceptem de llegir-ne algunes obres, les
no repudiades pel beatíssim Jerònim» (Heinrich DENZINGER – Peter HÜNERMANN, El
magisterio de la Iglesia. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum
de rebus fidei et moribus, Barcelona, Herder, 1999, doc. 353 (a partir d’ara, DH).

11. J. RIUS-CAMPS, «Introducció», op. cit., p. 47-48.
12. Ibidem, p. 29.
13. Ibidem, p. 44.
14. Potser, encara que no sigui en desgreuge de Jeroni, val la pena de veure les

coses des de més amunt. La seva posició antiorigenista s’emmarca en la controvèrsia
amb Rufí i, nogensmenys, «les deux traducteurs du Peri Archôn s’inscrivent par toutes
leurs fibres dans une conjuncture complexe, dont il devrait aller sans dire qu’ils étaient
après tout que quiconque acteurs et témoins. Enfin on n’aura garde d’oublier [...]
comment c’est à l’action malgré tout conjuguée de ces deux hommes, dont la double
culture latine et grecque était déjà l’exception en leur temps, que doit en définitive,
au moment critique où se distendaient pour longtemps les liens entre l’Orient e
l’Occident» (P. LARDET, «Introduction», op. cit., p. 130-131).
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com a pensament o doctrina de l’Alexandrí, es delineà per als segles
futurs un Orígenes gnòstic, i encara el 1960 un estudiós ho considerava
una conclusió indiscutible.15 No. L’Orígenes lloat i reconegut com un
sant Pare de l’Església per la seva obra exegètica i homilètica,16

assumida fins i tot com a pròpia en alguns passatges de les obres del
seu traductor sant Jeroni, també és un lloable i gran especulador
teològic.17 És un dels grans constructors d’un «sistema» de pensament
especulatiu, en el sentit, contextualitzat en el segle III, que exposa
Hans Jonas.18 I encara que l’estructura i el contingut del seu siste-
ma,19 després de les diseccions del professor J. Rius-Camps, no pugui
ja designar-se com el sistema gnòstic d’un heterodox, sí que té una
forma sistemàtica i conté elements gnòstics presentats en un tot orgànic
a discussió per un ortodox.20 Amb paraules més exactes: «Orígenes

15. «Ningú no discutirà que el contingut didàctic de l’obra Peri arxwn és una
desfiguració de la genuïna tradició cristiana, en un sentit molt proper a la gnosi i
al neoplatonisme», escriví l’any 1960 Endre van Ivanka (vegeu J. RIUS-CAMPS,
«Introducció», op. cit., p. 17).

16. I sempre present i admirat com ho fa dir d’ell mateix el nostre valencià
Frederic Furió i Ceriol en ple segle XVI, al seu oponent: «i què diré d’Orígenes, a qui
tu tant deus –com sovint m’has fet entendre– que a cap altre no atribueixes tant, no és
i fou tingut per gran filòsof?»; en un altre passatge d’aquest diàleg renaixentista
parla el mateix Furió i declara: «graecorum praestantissimus Origenes / Orígenes el
més preclar dels grecs» (Fadrique FURIÓ CERIOL, Bononia siue de Libris sacris in
uernaculam linguam conuertendis, Libri duo, dins Obra completa, I, València,
Edicions Alfons el Magnànim, 1996, p. 324 i 504, respectivament).

17. Gran teòleg i filòsof que un cop i un altre s’ha fet present, a primera fila, al
llarg de la història. Seria inexcusable oblidar la seva reivindicació en el darrer quart
del segle XV feta per obra de Pico della Mirandola, per l’edició d’Aldo Manuzio el
1503 –dedicada al cardenal Egidio da Viterbo–, i el cor tot d’humanistes fins a l’edició
preparada per Erasme de Rotterdam. Aquesta densa història, l’exposa el professor
Edgar Wind en el seu «El redescobriment d’Orígenes» (vegeu Edgar WIND, La elo-
cuencia de los símbolos. Estudios sobre arte humanista, Madrid, Alianza Editorial,
1993, p. 85-100).

18. Vegeu Hans JONAS, La gnosi y el espíritu de la antigüedad tardía. De la
mitología a la filosofía mística, València, Institució Alfons el Magnànim, 2000, p.
255-259, 293-297. El «sistema» és la pròpia lògica estructurant del gnosticisme,
afirma. Pregunto: no pot ser-ho també del no gnosticisme i ser, per tant, un «sistema»
ortodox? No ha estat i és el desideratum permanent del fides quaerens intellectum la
redacció d’un cos ben travat?

19. Amb una mirada més aguda que la de Jeroni, que veié el Peri arxwn com
un tot compacte al qual res no pots llevar-li o afegir-li sense que el resultat sigui com
un pedaç (quasi pannus in vestimento) en un vestit (vegeu Ibidem, p. 293).

20. El mateix Hans Honas reconeix que, llevat del propòsit inicial i de la visió
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no esmerçà el temps a desqualificar les elucubracions mítiques dels
sistemes gnòstics. Ben al contrari, intentà d’arribar a l’arrel del pro-
blema oferint als lectors en successives edicions un tractament
sistemàtic dels Principis fonamentals de l’especulació teològica (Peri
archon), com a fruit de l’ensenyament cíclic impartit a l’Escola
d’Alexandria».21 Ara bé, aquí, justament, s’amaga l’ametlla amarga
de la història: l’atribució d’heterodòxia al seu intent de comprensió
del pensament gnòstic per a refutar-lo i haver propiciat, amb la
condemna, la desaparició de l’original del Tractat dels principis i
arrossegat ensems al no-res la majoria de les altres obres seves. «La
tasca que Orígenes emprèn en el Peri archon, després d’haver refutat
a partir de les Escriptures els pressupòsits del marcionisme (Segon
Cicle) i d’haver establert la inspiració divina tant de l’Antic com del
Nou Testament tot fixant-ne unes regles d’interpretació (Apèndix),
és innovadora i arriscada. Per primer cop un autor eclesiàstic
s’aventura a depurar els termes escripturístics en què es parla de Déu
i de la seva naturalesa de tota connotació corpòria. La tasca és ingent.
Orígenes té plena consciència que lluita contra corrent».22 I n’hagué
de pagar un preu. Molt alt, massa. I ha pesat damunt l’Església i la
cultura llargament, massa.

La condemna de Feliu d’Urgell per adopcionista

«No sembla que, dissortadament, puguem disposar de cap text de
Feliu d’Urgell que reuneixi les dues característiques de sencer i
autèntic. I això val per als textos aplegats en aquesta primera secció

de Déu com a terme final, el gruix de l’obra és tota ella ambigua (vegeu Ibidem, p.
306-308). «Ningú, fins llavors, en el camp eclesiàstic, no havia emprès aquesta tas-
ca. Els eclesiàstics s’havien limitat a refutar els gnòstics, sense però construir un cos
orgànic, cosa que farà Orígenes servint-se dels mateixos elements que ells, si bé
interpretant-los a la llum d’una revelació no mutilada» (Josep RIUS-CAMPS, El Peri
Archon d’Orígenes. Radiografia del primer tractat de teologia dogmàtica sapiencial,
Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 1985, p. 30).

21. J. RIUS-CAMPS, «Introducció», op. cit., p. 16. Amb mots més breus: el «pri-
mer intent de resposta sistemàtica, en el si de la gran Església, a les qüestions
fonamentals que afecten l’home» (Josep RIUS-CAMPS, «Fonts i formes del pensament
origenià», Enrahonar. Quaderns de Filosofia, 13 (1987), p. 61).

22. J. RIUS-CAMPS, «Fonts i formes del pensament origenià», op. cit., p. 75.
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[els fragments que ens han arribat dels seus escrits]. En llur conjunt,
aquests fragments fan la impressió de restes d’un gran naufragi, trossos
d’una nau enfonsada en acció de guerra, surant en una mar enemiga.
Aquesta és una dada fonamental per a la comprensió d’allò que ara
tenim a les mans: en general s’han salvat aquells fragments que servien
de base a una acusació».23

Així encetava l’any 1999 el professor Josep Perarnau la compilació
del que resta de l’obra de qui fou bisbe d’Urgell al final del segle VIII,
i la bibliografia que se li relaciona.24 L’any 799, el sínode d’Aachen
(Aquisgrà) condemnava la cristologia de Feliu i el confinava a la
vigilància del bisbe de Lió, Leigrat, el qual també s’encarregà des
d’aquell moment d’administrar la diòdesi urgel·litana. Aquest bisbe
morí a Lió el 816 i dos anys després ho féu Feliu d’Urgell.

En ocasió del XIIè centenari de la celebració del sínode
condemnatori de Feliu, el professor Josep Perarnau suggerí al seu
successor, el bisbe Joan Martí Alanis, de fer-ne una recordació
d’estudi. Fou convocada per als dies 28, 29 i 30 de setembre de 1999.
En el volum de les jornades, el mateix bisbe Joan Martí escriu, sobre
el seu contingut, que «és un tema apassionant i que demana més recerca
[...] ja que s’ha obert, amb fonament, el dubte de si la controvèrsia
doctrinal de la darrera dècada del segle VIII entorn del nostre personatge
tal vegada fou un gran diàleg de sords, en el qual els polemistes no
s’haurien esforçat prou per entendre la doctrina del bisbe Feliu».25

Des de la meva mirada, l’ànima de les jornades fou Josep Perarnau i
amb ell, evidentment!, els estudiosos que hi participaren i arribaren a
la conclusió expressada amb les paraules de monsenyor Joan Martí
suara copiades: «tal vegada fou un gran diàleg de sords». Francament,
a mi més aviat m’hi sobra el «tal vegada». Avui és molt més clar
l’embolic que hi hagué entre la doctrina de Feliu i els seus

23. Josep PERARNAU I ESPELT, «Consideracions preliminars», dins Josep PERARNAU

(coord.), Feliu d’Urgell. Bases per al seu estudi, Barcelona, Facultat de Teologia de
Catalunya – Societat Cultural Urgel·litana, 1999, p. 13.

24. És l’obra citada a la nota anterior en la qual hi ha també l’edició, a càrrec de
Prim BERTRAN I ROIGÉ, de dos vells estudis sobre Feliu d’Urgell fets per Lluís Nicolau
d’Olwer i Ramon d’Abadal i de Vinyals, p. 47-170.

25. Joan MARTÍ, «Presentació», dins BISBAT D’URGELL, Jornades Internacionals
d’Estudi sobre el bisbe Feliu d’Urgell, la Seu d’Urgell, 28-30 de setembre de 1999.
Crònica i Estudis, Josep PERARNAU (coord.), Barcelona, Facultat de Teologia de
Catalunya – Societat Cultural Urgel·litana, 2000, p. 7.
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condemnadors gràcies a l’anàlisi lingüística dels fragments pervinguts,
encara que es trobin en els escrits dels adversaris, i sobretot gràcies a
la contextualització política.

Pel que fa a l’aspecte lingüístic, es féu evident, durant les jornades,
que en aquell temps llunyà col·lisionaren els llenguatges de dues
escoles o tradicions eclesials diversos, fins i tot en el sentit profund
de la mentalitat o ideologia subjacent que condiciona l’expressió lin-
güística. Feliu parla des d’un llenguatge visigòtic i Alcuí de York, el
seu gran oponent, des d’un de gal·licà. Les discussions venien de lluny.
Ja l’any 792, per ordre de Carlemany, rei dels francs, el bisbe Feliu
havia estat detingut i conduït a Ratisbona i després a Roma davant
del papa Adrià I, el qual li permeté de tornar a la seva seu havent
abjurat de paraula i per escrit damunt de la tomba de sant Pere.
Aleshores Feliu s’exilià en terres sarraïnes. Carlemany i el seu
conseller Alcuí de York, l’any 798, es decantaren per la tàctica del
diàleg i la persuasió, mentre el papa Lleó III, en concili romà, el 23 de
novembre, l’amenaçava un altre cop amb anatema si no abandonava
la seva creença adopcionista. La tàctica reial mogué Feliu a presen-
tar-se a Aachen (Aquisgrà) on, després d’una setmana de teològica
discussió amb Alcuí, «la balança, com no podia ésser altrament,
s’inclinà a favor d’Alcuí, i el seu contrincant acabà per reconèixer
els seus errors i s’avingué a redactar una Professió de fe ortodoxa.
A continuació fou deposat de la seu episcopal d’Urgell».26 Era el
final d’un apassionament doctrinal27 i l’inici d’un capgirament
extradoctrinal...

Davant d’aquests fets i les seves conseqüències, el mínim que pot
afegir-s’hi, amb paraules de Benigne Marquès, és que Feliu i els seus
oponents «es troben immersos dins l’àmbit propi d’una disputa aca-
lorada».28 Sí. Totes les disputes massa calentes provoquen estralls
«perquè l’impuls de la indignació –Ben Sira ens ho recorda des de fa
segles– porta a la ruïna» (Sir 1, 22). I cal apropar-s’hi amb un sisè
sentit per desvelar el que amaguen, dissimulen o falsifiquen! Avui,

26. Cebrià BARAUT, «La intervenció carolíngia antifeliciana al bisbat d’Urgell i
les seves conseqüències religioses i culturals (segles VIII-IX)», dins Jornades
Internacionals..., op. cit., p. 160-161.

27. D’entre els anys 798 i 800 es conserven una vintena d’epístoles sobre l’afer
adopcionista! (vegeu Ibidem, p. 160, nota 15).

28. Benigne MARQUÈS, «Comentaris als textos de la cèdula de Fèlix d’Urgell»,
dins Jornades Internacionals..., op. cit., p. 139.
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però, si nosaltres, lluny d’aquell acalorament, llegim els retalls salvats
del pensament de Feliu, potser haurem de dir de tots el que d’un d’ells,
el darrer conegut com la Cèdula, afirma el mateix B. Marquès: «en
resum, després de l’anàlisi [...] de tots i cadascun dels textos, literals
i personals de Fèlix, conservats en els fragments de la seva Cèdula,
tal com els cita el mateix Agobard [el bisbe que succeí Leigrat a Lió],
pensem que llurs formulacions es poden entendre plenament dins
l’ortodòxia, llevat de l’expressió poc feliç o no suficientment expli-
cada [la que ell numera amb el 10]».29 «No cal dir que ni Alcuí, ni
Paulí d’Aquilea, ni Agobard de Lió no s’han pres la molèstia de pre-
cisar: no haurien pogut atacar ni desqualificar», assereix J. Perarnau
després de la seva anàlisi de la resta de textos.30 Encara més: quan
hom podia pensar que ja teníem aplegades «les runes a què la
persecució carolíngia reduí els escrits de Feliu d’Urgell»,31 se n’ha
trobat una altra. El professor Perarnau ha dilucidat un poc més la
història feliciana i pot concloure que és «per estricta necessitat de
coherència amb la lletra que no em puc aliniar amb la crítica
d’Agobard».32 Aquestes paraules, explicades a la menuda aquí, diuen
que Feliu d’Urgell confessa sense ambigüitat que el Verb és Fill del
Pare en la Trinitat per natura, no pas per voluntat ni per necessitat; i
que Ell mateix és qui ha assumit natura humana pel voler de la mateixa
Trinitat; així, doncs, encarnat, és, ‘de substantia Patris’ i, ‘de substantia
Matris Virginis’ «propter redemptionem nostram». L’«acalorament»
feia aleshores impossible de veure-hi clar... tot i que avui ens desamaga
alguna altra cosa: «jo no sé –continua escrivint J. Perarnau– si
l’enemistat entre el grup insular (irlandès i britànic) i el grup d’Hispània,
(o, potser, de Gòtia) incidí en la controvèrsia o en la política entorn la
controvèrsia dins la cort de Carlemany; allò que sí que em sembla
enraonat és suposar que l’afer “adopcionista” oferí en safata al nou

29. Ibidem, p. 147.
30. Josep PERARNAU I ESPELT, «Aproximació al nucli doctrinal de Feliu d’Ugell»,

dins Jornades Internacionals..., op. cit., p. 132. Em permeto de remarcar el text que
afegeix Perarnau en la nota 73 referit a Gregori de Nisa. Si l’escrivíssim paral·lelament
a les paraules de Feliu i concedíssim al bon bisbe urgel·lità la presumció d’ortodòxia,
potser ens veuríem abocats a condemnar les actuacions de tots els seus opositors, els
seus fets, encara que els salvéssim la consciència.

31. Josep PERARNAU I ESPELT, Una nova font de Feliu d’Urgell, ATCA/21 (2002),
645.

32. Ibidem, p. 650.
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astre ascendent d’Occident l’ocasió de demostrar als seus, a Roma i a
Constantinoble que el seu zel per l’ortodòxia era digne d’un empera-
dor».33 Va ser-ne coronat, d’emperador, el dia de Nadal de l’any següent.
És sobrer qualsevol coment. Ni cal cap altre mot sobre doctrina.

Podem passar a una exposició sumària –hi retornaré a la II part–
sobre el vessant polític en aquest afer de Feliu d’Urgell. La pregunta
fa així: què indicia la intervenció de Carlemany en aquella discussió
cristològica?

Cebrià Baraut –traspassat no fa gaire i a qui en memòria dedico el
bo d’aquestes pàgines– recordava en la seva exposició –ho llegim a
les actes– la veritat següent: «la unitat religiosa constituïa un dels
pilars bàsics de la ideologia politicoeclesiàstica carolíngia».34 I en
cap altre lloc no és més peremptòria la seva consolidació que justament
en el territori de frontera del regne franc amb el món musulmà on els
cristians visigots encara hi eren, sí, però amb la seva pròpia
organització eclesiàstica, canònica, litúrgica i teològica sota la guia
d’Isidor de Sevilla. De totes aquestes senyes esmentades, la quarta,
certament era la de més pes, i avui ho sabem gràcies a l’estudi que a
la Seu d’Urgell presentà la professora Elisabeth Magnou-Nortier so-
bre un dels documents capitals de l’ordenament politicoreligiós de
Carlemany, l’Admonitio generalis. La seva feina ha estat desentrellar
la refosa falsificadora que de l’original feren uns hispans acollits al
territori transfronterer de la Marca Hispànica. Carlemany es
considerava, tots els testimonis ho asseveren amb lletra gruixuda, el
Rector Europae, i el papat tenia per missió pregar pel seu triomf.35

Així es manifesta en el que resta de la primitiva redacció d’aquest
document. En el text actual, Carlemany ha passat a ser un rei que
s’humilia i demana als bisbes que s’ajustin a la predicació de la llei
divina i a l’exigència de vida cristiana en els fidels. Passa de manar a
suplicar! No és altre canvi, aquesta rara actitud de l’emperador,

33. J. PERARNAU I ESPELT, «Aproximació al nucli doctrinal de Feliu d’Ugell», op.
cit., p. 136.

34.  C. BARAUT, «La intervenció carolíngia...», op. cit., p. 191.
35. Vegeu Walter ULLMANN, Historia del pensamiento político en la Edad Me-

dia, Barcelona, Ariel, 31997, p. 67. I si els símbols del poder són indici del poder que
es té o es vol tenir, el palau i la capella d’Aquisgrà en parlen a bastament, vegeu
Reinhard ELZE, «Insegne del potere sovrano e delegato in Occidente» dins Simboli e
simbologia nell’Alto Medioevo, vol. II, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto
Medioevo, 1976, p. 574.
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que aquell que propicià Isidor de Sevilla –i que la tradició
hispanovisigòtica perpetuà i traspassà al nord dels Pirineus– en el
concili IV de Toledo per ell presidit com a metropolità: l’establiment
d’una monarquia electiva, fruit  madur, no solament de les
circumstàncies polítiques godes d’aleshores, sinó principalment d’una
eclesiologia monàrquica. En efecte, el nucli teoricopràctic de la
monarquia electiva isidoriana eren els electors: els bisbes i algun no-
ble laic. El qui aleshores elegiren, en aquell IV concili toledà,
Sisenand, no promulgà pas, des d’un, diríem avui, requisit legal civil
el nou sistema, sinó que es limità a aprovar-lo «annuente»36 i,
literalment, «davant dels sacerdots de Déu a terra prosternat amb
llàgrimes i gemecs»,37 obtingué la reialesa. «La fonction des évêques
est corrélée à celle des rois. Isidore glisse à l’endroit de ces derniers
une phrase meurtrière: “Dedit Deus principibus praesulatum pro
regimine populorum”. Principatus pour les évêques, praesulatus pour
les rois: l’interversion des termes n’est pas chez un lapsus calami.
Elle révèle une ecclésiologie bien particulière».38

Aquesta eclesiologia era a la Seu d’Urgell –l’adopcionisme fou
només una qüestió doctrinal (dicitur excusa) – i Carlemany amb el
verb argumentatiu d’Alcuí era a les antípodes d’aquesta mentalitat
eclesiologicopolítica: «l’antagonisme entre deux visions de l’ordre
temporel dans la société chrétienne, l’une gélasienne, fondée sur la
distinction des pouvoirs et la responsabilité du prince envers l’Église
dans l’ordre temporel, l’autre isidorienne, axée sur l’absorption du
pouvoir temporel dans le spirituel, peut rendre compte dans une mesure

36. Aquesta és la paraula que ens ha llegat la història (vegeu Elisabeth MAGNOU-
NORTIER, L’Admonitio generalis. Étude critique, dins Jornades Internacionals..., op.
cit., p. 219, nota 82). El conegut diccionari i cèlebre Calepino de Salas, això és:
Compendium latino-hispanum utriusque linguae veluti lumen Petri de SALAS [...]
Barchinone, ex Typographia conjugem Sierra & Martí, 1800 [és l’edició que tinc a
mà: «repurgata [...] Josephi a CARRASCO, Philosophiae ac Sacra Theologiae in Lulliana
Universitate Majoricencis Insulae Ex-Professoris] defineix el verb ANNUERE: «decir
que sí con la cabeza», ni tant sols obrir la boca!; «condescender con el parecer de
otro», descendir vers l’altre; «favorecer», fer content els altres... per no perdre-hi tu.

37. «Coram sacerdotibus Dei humo prosternatus cum lacrymis et gemitibus»
(Ibidem, p. 219, nota 82).

38. Ibidem, p. 218-219. Per entendre la ideologia política i eclesial d’Isidor és
bàsic el text de Marc REYDELLET, La royauté dans la littérature latine de Sidoine
Apollinaire à Isidore de Séville, Rome, École Française de Rome, 1981, principalment
les pàgines 554-597.
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de l’histoire chaotique at accidentée des rapports entre l’Église et les
pouvoirs séculiers durant les siècles médiévaux».39 Certament és així
i començà de «rendre compte» en l’afer adopcionista de Feliu d’Urgell.

L’heterodòxia de Ramon Lllull

La història sobre la sospita d’heterodòxia de Ramon Llull ha vingut
a clarificar-la –al meu entendre de manera definitiva, si no per haver
dit la darrera paraula, sí per haver atès de quina manera cal dir-la– el
professor Josep Perarnau l’any 1997 amb el seu estudi arran d’una
troballa: els fragments de l’Ars amativa de Llull que formen part dels
cent articles antilul·lians de l’inquisidor Nicolau Eimeric en el seu
Directorium inquisitorum, copiats per la seva pròpia mà.40

Des de sempre s’ha sabut que fou aquest inquisidor gironí (1320-
1399) el fautor capdavanter de la sospita, però la rellevància de la
feta no ha estat pas del tot aquest origen, sinó la pervivència de la
sospita d’una condemna oficial per part de l’Església de Roma. J.
Perarnau ha sabut refer el camí de sis articles o tesis, frases extretes
de l’Ars amativa, fins a ser inclosos en la llista del volum inquisitorial
i així mostrar a la llum les alteracions textuals i significatives que han
sofert en passar del text lul·lià a l’eimericià, en primer lloc.
Segonament ha esclarit quin és el grau de condemna amb què
formalment la Santa Seu ha judicat, o judicà, aquests cent articles –i
per extensió la boira que ha planat sobre tota l’obra de Llull–; la
resposta és: cap. Descobrir quin fou el mètode d’Eimeric amb els di-
versos graus de tergiversació en sis articles, assenta el dubte raonable
que aquest era el seu mètode habitual de treball i invalida, per tant, la
seva autoritat d’acusador. Descobrir que no existeix una condemna,
elimina el dubte d’heterodòxia de l’obra de Llull. Però aquest doble
objectiu aconseguit no esborra sis segles de lluites entre lul·listes i
antilul·listes i revifa un plec de preguntes clau de tota aquesta història:
com s’explica que els defensors de Llull mai no aconseguissin de fer
callar els seus contraris? Com s’entén que no existint una condemna

39. E. MAGNOU-NORTIER, L’Admonitio generalis. Étude critique, op. cit., p. 228.
40. Josep PERARNAU I ESPELT, De Ramon Llull a Nicolau Eimeric. Els fragments

de l’Ars amativa de Llull en còpia autògrafa de l’inquisidor Eimeric integrats en les
cent tesis antilul·lianes del seu Directorium inquisitorum, Barcelona, Facultat de
Teologia de Catalunya, 1997.

23



14 JOAN REQUESENS I PIQUER

definitiva i formal els antilul·listes hagin pogut mantenir encès el dubte
i enterbolir tota l’obra de Llull? És que faltava la comprovació del
mètode eimericià evidenciat per Josep Perarnau, per convèncer dels
falsos arguments dels antilul·listes? Certament que no del tot –responc
ara a la tercera pregunta– perquè ja en un procés jurídic, obert a la
ciutat de València, contra Nicolau Eimeric, un dels testimonis confessà,
en relació a com tractava els fragments de Llull: «i alterava els articles
continguts en els llibres esmentats [...] i el mateix testimoni pot bé
mostrar els mateixos articles escrits amb la lletra de fra Bou i esmenats
per la pròpia mà del mateix inquisidor; i això ho feia el mateix inqui-
sidor expressament amb la qual cosa es pogués condemnar la dita
doctrina de Raimon Llull»,41 com pot llegir-se en el manuscrit 1167
de la Biblioteca de Catalunya. És a dir, se sabia de quin peu calçava
Eimeric quan feia d’inquisidor contra el beat mallorquí.

La resposta a les altres preguntes demana prèviament de refrescar
unes quantes dades d’història i cercar-ne, o almenys esbossar-ne, també
el seu context polític. El 5 de juliol de 1372 –feia 56 anys que Llull
era mort– una butlla del papa Gregori XI, a petició de Nicolau Eimeric,
la Nuper dilecto, encarregava al metropolità de la Tarraconense, d’obrir
un procés inquisitorial per examinar els llibres escrits en català. Una
lletra papal des d’Avinyó, demanava al bisbe de Barcelona, el 29 de
setembre de 1374, la tramesa de l’obra catalana. I un tercer pas fou
portar l’acusació a la mateixa cort papal. Gregori XI crea una comissió,
la qual fins i tot celebrà una sessió en sa presència, i n’és el resultat la
butlla Conservationi puritatis catholicae fidei adreçada al metropolità
de Tarragona i als seus bisbes sufraganis, amb data de 25 de gener de
1376. Aquesta butlla ens assabenta que la perquisició d’errors
doctrinals en vint volums en llengua catalana de Llull ha estat
demanada per Nicolau Eimeric. El papa acull les conclusions de la
comissió d’examen i solament afirma que s’han localitzat 200 articles,
això és, fragments lul·lians –desconeguts, no diu quins són!–, «erronis
i hereticals», en general! La butlla, de més a més, desconeix el verb
«condemnare» –una altra sorpresa!– substituït per un «censurare». És
a dir: només s’hi constaten errors –tots en cometem!– i fragments que
es poden censurar perquè d’alguna manera –quina?, no es diu– es
relacionen amb l’heretgia. Poca cosa, i no cal que la butlla sigui més
explícita. També ens assabenta, aquest document pontifici, que Nicolau

41. Versió del text llatí copiat a Ibidem, p. 84, nota 109.

24



15TRES GREUGES HISTÒRICS SANATS

Eimeric ha insistit demanant d’afegir a l’examen l’obra llatina, i la
resposta papal és un triple encàrrec al metropolità de Tarragona. El
primer, fer saber a tothom que s’han de lliurar els llibres lul·lians o
denunciar on es troben; el segon, que no s’ensenyi ni es propagui la
doctrina de Llull; i el tercer, que el mateix metropolità faci còpies de
la butlla per trametre-la als seus sufraganis. I aquests tres encàrrecs
s’hauran d’executar, afegeix el mandat, «amb tanta pressa com
còmodament podreu»: una tercera sorpresa curial i inusual! Anar
còmodament lleugers. No paga la pena, doncs, d’explicar gaire al detall
de quina manera es complí el manament amb lleugera comoditat. El
19 de maig de 1386 una assemblea de dominicans i franciscans, sota
la presidència del provincial d’aquells, l’inquisidor Bernat Armengol,
a instàncies reials, sembla, disposa, per a judicar de les obres de Ramon
Llull, d’un quadern autògraf del mateix Eimeric.42 Aquesta comissió
no trobà, per exemple, res d’heterodox en tres fragments triats per
Eimeric del Llibre de filosofia desiderat, ni en la resta.

Arribà el nou segle, el XV, i el 1419 l’Església de Roma es
pronuncià per última vegada amb la Sententia definitiva in favorem
Raymundi Lulli  incloent-hi l’acta notarial de l’assemblea de
dominicans i franciscans de 1386,43 proclamada pel cardenal Ademaro
Alamani, legat del papa Martí V, a través del jutge pontifici, el bisbe
Bernardo Bartolomei. En un bell gruix de pàgines, Jaume de Puig i
Oliver, l’any 2000 publicava aquesta Sententia definitiva... darrere
d’un conscienciós estudi, convençut que «el document de 1419 és
essencial en la història del lu·lisme».44 És una sentència que exculpa
de tot error greu i esventa tota boira i ombra entorn de Ramon Llull i
la seva obra.45 Fins i tot, aquest document arriba a formular el dubte
d’autenticitat damunt de la butlla de Gregori XI.46

42. Vegeu Ibidem, p. 72.
43. Vegeu Ibidem, p. 72, nota 85.
44. Jaume DE PUIG I OLIVER, La sentència definitiva de 1419 sobre l’ortodòxia

lul·liana. Contextos, protagonistes, prolemes, ATCA 19 (2000), p. 299.
45. La part preceptiva de la sentència diu, respecte de la butlla de Gregori XI

que, sigui el que sigui de les seves raons, ara «ho cassem, invalidem, anul·lem o
reduïm al no-res»; per contra, i per l’autoritat de la Seu Apostòlica, l’obra de Ramon
Llull, i ell mateix, «de qualsevol manera i comsevulla, i per qualsevol i contra qui
sigui i davant de tothom, la tornem i al seu estat pristí i primerenc, i si en la seva
contra algun cop es parlés, s’escrivís o semblantment s’actués, es procedirà
judicialment» (vegeu-ne el text llatí a Ibidem, p. 386).

46. «... Gregorii pape vndecimi contra artem et doctrinam ipsius Magistri
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Aquest últim pronunciament oficial es conserva a la Casa de la
Ciutat de Mallorca: una nova sorpresa! Un text eclesial que és dipositat
i custodiat per saecula en una institució civil.47 D’aquí podem partir
per esbrinar quin fou i quin ha estat el context polític d’aquest
nuadíssim afer lul·lià. L’ajorno per a la II part i ara cloc la present
amb la pregunta que es fa Josep Perarnau, pregunta que més aviat
interpreto com a retòrica perquè intelligenti pauca o per als
intel·ligents, la ironia. Escriu: la Sententia definitiva... de 1419 favo-
rable a Ramon Llull i contra el procediment de Nicolau Eimeric, «no
era, en la intenció de la Santa Seu, la darrera paraula en un afer
excessivament vidriós?»;48 transparent, mirat amb serenitat?

LA DOCTRINA I EL PODER POLÍTIC

Consideració inicial

Joan Fuster, escrutant l’alba catalanoaragonesa del segle XV amb
el seu Compromís de Casp, digué de si mateix unes paraules que li
manllevo: «Jo no sóc historiador, i la història només em preocupa en
la mesura que ajuda a explicar-nos el present i a preparar-nos per al
futur».49 Des d’aquesta discreta posició entenc que els treballs d’estudi
que he presentat a la primera part són, de fet, un refer i rectificar unes
narracions d’història que durant segles ens feren passar bou per bèstia
grossa, com se sol dir. Refer i rectificar esdevé un acte de justícia per
imperatiu ètic. I això és sempre, o cal que ho sigui, una lliçó impera-
tiva per al present. Explícitament ho ha manifestat Josep Rius-Camps
quan ha parlat de «culpabilitat col·lectiva».50 Ho ha expressat Enric
Moliné amb la recuperació de la història d’una tradició: la que
atribueix a Feliu l’epítet de sant des del segle XII fins al final del segle
XVIII.51 L’autor de l’episcopologi urgel·lità de 1684 no sap, escriu, quan

Raymundi, vigore cuiusdam ficte bulle [vt asseritur] per ipsum false fabricate»
(Ibidem, p. 352).

47. Ha anat a parar a l’Arxiu del Regne de Mallorca.
48. J. PERARNAU I ESPELT, De Ramon Llull a Nicolau Eimeric..., op. cit., p. 126.
49. Joan FUSTER, Examen de consciència, Barcelona, Ed. 62, 1968, p. 29.
50. Vegeu, supra, la nota 1.
51. Un desconegut va escriure una nota en un manuscrit de la Seu d’Urgell l’any
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i com comença la fama de santedat de Feliu, i Moliné es pregunta,
fixant-se que el primer testimoni és de passats tres-cents anys de la
seva mort, quina explicació pot tenir si no altra que aquella «reputació
que tingué en vida entre els que el conegueren i que era compartida
pels seus adversaris».52 Aquesta afirmació es recolza en els documents
de l’època i jo, de més a més, esguardant-los em demano: quan i com
començà la tradició de santedat del bisbe Just que visqué el segle VI,
puix que dubtar d’un em porta a dubtar de l’altre. S’explicita aquí
l’imperatiu ètic contraposant aquesta tradició (o direm que no perquè
és herètica si herètic és el seu subjecte?) i el trencaclosques on Feliu
es veié immers, les peces del qual són, segons el professor Cavadini
«his theology, its sources, and the context of his theology in the
political ambitions of Charlemagne and the resistance of remnants of
the Visigothic Church, as well as in the encounter with Islam».53 I
també Josep Perarnau remet a l’imperatiu ètic quan té en compte, no
les discussions seculars entre lul·listes i antilul·listes en elles mateixes,
sinó a les consciències de les persones que hi bregaren amb les paraules
de la dedicatòria del seu treball: «A tots els qui, convençuts de fer un
servei a la veritat, lluitaren aferrissadament durant segles pro i contra
l’ortodòxia de Ramon Llull».

Deu ésser el cas, però, que a voltes oblidem el sentit més pregon
de l’expressió «veritat històrica», el qual no és altre que aquest
imperatiu ètic de l’historiador i de la col·lectivitat en la seva acollença
o rebuig dels treballs que com a història se li ofereixen. Un imperatiu
ètic no pas d’una «veritat» abstracta, o general, o teòrica, o referida a
dates i dades, a documents, sinó, en primer lloc i sempre, a persones.
Un exercici d’ètica històrica per a tornar l’honor a unes persones com
a primer mòbil del treball d’investigació; el segon, el tercer, el... és

1790 on es refereix a la tradicional santedat de Feliu, esmenta Enrique Flórez, l’erudit
agustinià, i Pèire de Marca, arquebisbe de París, el qual és «por francès nada sospe-
choso», i clou la seva nota apologètica així: «y en effecto, he visto yo un antiquíssimo
cathálogo de obispos de Urgel en pergamino que le da el título de santo: Sanctus
Felix. No he querido omitir esta observación apologètica por el amor a la verdad y
para desahogo a mi affecto» (Enric MOLINÉ, «Sanctus Felix, una llarga tradició al
bisbat d’Urgell», dins Jornades Internacionals..., op. cit., p. 78).

52. Ibidem, p. 79.
53. John C. CAVADINI, «Felix of Urgell: his theology in contemporary scholarship»,

dins Jornades Internacionals..., op. cit., p. 87.
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clar, que ho sigui per a les dades, les dates, les raons més exactes;
aquestes al servei d’aquelles perquè, al capdavall, i amb unes altres
paraules de Joan Fuster, «el lamentable no és pas que aquells homes
reaccionessin a la seva manera, sinó que nosaltres ens puguem deixar
seduir encara per les seves mateixes obcecacions».54 La reacció
d’aquells homes, que vol dir les seves raons i les seves passions, que
cal conèixer i intentar de comprendre, en primer lloc; les doctrines en
el segon o en el tercer...

Potser es mereixen el tema i el lector dues línies més per precisar
que aquests estudis que han refet i rectificat uns episodis de l’Església
cristiana han estat fets per cristians, i preveres en ella. Revisar
críticament el passat i fer-ho des dins és també una lliçó per al present
i per a tota mena d’institució humana, ja sia religiosa, econòmica,
acadèmica...; cultural i política, per dir-ho amb dues paraules.

L’element humà

Els fets històrics són humans, no naturals ni causats pel destí, i en
aquests tres episodis hem de cercar els homes que els empenyeren
des de la seva més humana actitud.

Orígenes tingué la primera topada amb el bisbe Demetri de la
seva ciutat. Aquest eclesiàstic ha passat als testimonis escrits no gaire
ben parat. Es conta, de quan Orígenes fou ordenat de prevere, que
aquest acte fou un disgust que «encolerí Demetri i davant la glòria de
l’insigne Orígenes, durant molt de temps tregué el suc de l’enveja
aplegat en el seu si fins que concità tot seguit uns grans aldarulls que
escamparen faccions per tota l’Església»; línies endavant s’afirma
secament que Demetri no considerà que se’l declarés errat «a causa
d’una nova doctrina, sinó que fos esclafada la lloança de la seva virtut,
per enveja».55

54. J. FUSTER, Examen de consciència, op. cit., p. 20.
55. «[...] hoc dolore graviter exarsit Demetrius, et ex insigni Originis gloria

jamdiu in sinu collectum invidiae virus totum evomuit, unde ingentes subinde concitati
tumultus totam Ecclesiam in factiones dissiparunt [...] nec propter dogmatum
novitatem, erroresve, sed invidia laudem virtutis ejus fuisse obtritam»: així
s’expressava un dels millors coneixedors, i editor, d’Orígenes a finals del segle XVII,
Pierre-Daniel Huet (1630-1721), en llegir la història (Petri Danielis HUETII, episcopi
Abricensis, Origeniana, PG, XVII, col. 661-662).
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Després vingueren els altres actors o personatges principals,
Epifani al darrer quart del segle IV i l’emperador Justinià a la ratlla
de la meitat del segle VI. Penso que la represa de la polèmica enllà
dels anys ja no era un motiu aparegut en la persona i la seva situació
–certament indestriables normalment–, sinó més aviat a l’inrevés:
una determinada situació impulsava una persona, o persones, a fer-
se’n ressò i esdevenir el portaveu de la discussió revifada i nova
condemna. Aquesta variant, però, ens portarà al darrer epígraf
d’aquestes pàgines.

Al voltant de Feliu d’Urgell també encalçarem l’home a més a
més de la situació política. Després de la seva mort, l’aleshores bisbe
de Lió, Agobard, que era de formació cultural hispana com el mateix
Feliu, trobà entre les deixes del difunt una mena de catecisme, pre-
guntes i respostes, que anomenà «scedula», la llegí i se sentí
compel·lit a rebatre-la escrivint i fent conèixer el que anomenava
«opusculum», l’Adversum dogma Felicis. Agobard, exactament, el
reescrivia puix en ell conta que ja l’havia fet córrer en un primer
redactat i en recorda les circumstàncies: «però així que vaig fer pú-
blica la seva existència [la de la Cèdula] i la meva reprensió, alguns
dels meus germans varen considerar indigna aquesta publicació meva
i, segons crec, no pas per perversitat d’ànim, sinó per una simplicitat
d’esperit, i pensaren que jo no l’havia escrit pel zel de la fe, sinó per
enveja, segons és costum d’aquells qui, desitjosos de la vanaglòria,
critiquen els bons per tal d’avantatjar-los».56 Cal pensar que «alguns
dels germans» degueren ésser preveres o monjos del mateix Lió o
potser algun bisbe de terres veïnes; o potser no passaren d’ésser
algunes persones menys instruïdes, puix que a elles atribueix
«simplicitat d’esperit» més que no pas «perversitat d’ànim». Vés a
saber! No deixa, però, de cridar-me l’atenció aquest paràgraf tan
personal i redactat tan bé que sembla un exemple d’una altra
afirmació fusteriana (accepti-la el pacient lector): «la veritat és que
l’home es passa la meitat del temps tractant de justificar allò que ha
fet en l’altra meitat: justificar-ho davant d’ell mateix i, sobretot,
davant dels altres».57 Calia remoure els papers de Feliu l’endemà,

56. AGOBARDI LUGDUNENSIS, Adversum dogma Felicis, text llatí i traducció cata-
lana a cura de Manuel RIU, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya – Societat
Cultural Urgel·litana, 1999, p. 40 (text llatí, p. 6).

57. J. FUSTER, Examen de consciència, op. cit., p. 17.
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com qui diu, del seu enterrament? Agobard dóna una raó: desenganyar
els hispans que vivien al seu bisbat, els quals eren «admiradors
incauts de la vida de Feliu»:58 però la santa vida, dilucida, no justifica
les creences doctrinals, sinó que és al revés. ¿Va redactar Agobard
l’Adversum dogma Felicis per una necessitat pastoral o una mica
com a mitjà per fer mèrits davant l’emperador Ludovic, a qui el
dedicà?

I Alcuí, abans que Agobard, fou només la veu serena de l’ortodòxia
a la cort de Carlemany? Alguna esquirla de vanitat o altra passió se li
esmunyiria en el discurs ja que l’arquebisbe de Toledo, Elipand, en
una carta que li adreçà el 799, se li queixava «amb una certa indignació
per la manera com perseguia Feliu, essent aquest un confessor de
l’Església, púdic i de bons costums [...] per les muntanyes, esplugues
i cavernes (com si fos un delinqüent vulgar)».59

L’home clau en la història lul·liana és Nicolau Eimeric.
«L’antilul·lisme d’Eimeric fou, d’una banda, el motor que generà en
ell durant trenta anys una activitat frenètica proclamant per tots els
mitjans que Ramon Llull era heretge i la seva doctrina herètica, i de
l’altra ha influït de forma determinant durant els sis segles posteriors
en la creació d’una atmosfera de malfiança i de sospita contra la doc-
trina lul·liana».60 La primera part d’aquest paràgraf de Josep Perarnau
és la clara referència a l’home i, aquí més que en els anteriors, ens
hem de preguntar per la força de voluntat de qui es creu posseïdor de
la veritat i jutge, fins a l’extrem que ell és a l’origen de tota la història
posterior de pros i contres. De què, d’on, per què tanta animadversió?
L’origen sembla que neix de la seva circumstància, temps en què una
colla de lul·listes «que per ventura intentaren de fer passar sota aquesta
denominació doctrines o opcions amb les quals no s’atrevien a donar
la cara; i que l’inquisidor o caigué en llur parany o potser els féu el
joc, atacant tot allò que li era presentat sota el nom de ‘lul·lisme’».61

Fos per inadvertència o per fer-los el joc, allò palès és la tenacitat
d’Eimeric dirigida no pas contra ells, sinó contra Llull mateix. Mai

58. AGOBARDI LUGDUNENSIS, Adversum dogma Felicis, op. cit., p. 40 («qui incau-
te admirantes uitam praedicti Felicis», p. 6).

59. Manuel RIU I RIU, «La situació política creada a les terres catalanes i en
particular a les comarques del bisbat d’Urgell, en l’època del bisbe Feliu», dins
Jornades Internacionals..., op. cit., p. 38.

60. J. PERARNAU I ESPELT, De Ramon Llull a Nicolau Eimeric..., op. cit., p. 8.
61 Ibidem, p. 10.
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no sabrem perquè el bon dominic, davant de la tèrbola riera, volgué
condemnar la font. Ara bé, malgrat, objectivament, aquesta constatació
inescrutable, tot el seu esforç ens sembla més arrauxat que no pas
assenyat. La comissió de teòlegs presidida per Bernat Ermengol no
estalvia pas la tinta a l’hora d’evidenciar el tarannà, millor dit, el fruit
del tarannà d’Eimeric: «els mateixos cent articles, comprovats amb
els llibres del Doctor [R. Llull], trobats en l’esmentat quadern [autògraf
d’Eimeric], els macula d’herètics i erronis pel sistema d’addició,
d’abstracció, de canvi d’intenció del predit Doctor, assumint o
interpretant falsament per citació escapçada de les paraules de
l’esmentat catòlic Doctor».62

Ja són, doncs, col·locats a pública consideració, els bisbes
Demetri i Agobard, també el savi Alcuí de York i l’inquisidor Nicolau
Eimeric. Per què? Perquè els homes som a l’origen de tot fet històric,
gran o minúscul. Perquè em sembla evident que cal no preterir mai
els volers ni els desitjos, els ideals ni les passions dels protagonistes.
Perquè els fets foren i són nascuts amb el seu cordó umbilical, molt
prim i feble si es vol, però real, unit a una voluntat o esma humanes,
desesma o abúlia. Perquè sabent-ho destriarem més acuradament les
raons dels impulsos passionals i si ens cal condemnar, potser ho
farem amb més justesa. De tota manera, condemnarem avui els
personatges citats aquí? Penso que ens és quasi impossible, perquè
enlloc no es troben mostres fefaents de la seva mala voluntat, llevat
del cas, sembla, d’Eimeric. Tal volta es pensaven servir la veritat i
la seva Església... Sí, sempre hauria d’ésser més difícil de condemnar
les consciències que no pas els actes comesos dels qui ja no són; no
pas, però, les nostres. Les seves són, malgrat tot, espills on sí que es
reflecteixen clares les nostres raons i desraons d’avui. És el valor
del passat com a lliçó per al present, que diu Joan Fuster. Tanmateix
no pot ésser aquesta la darrera ratlla ni l’última paraula. La
complexitat dels fets no resta closa entre l’acusat i l’acusador, sinó
entre ells i la circumstància política que els circumdava, vulgues
que no. Aquí hi ha el nus més estrebat dels conflictes: ara sí que,
deixant les consciències a l’interior, a l’exterior objectiu, uns foren
els executors i altres les víctimes de l’acció política.

62. Vegeu el text llatí a Ibidem, p. 75, nota 88.
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L’acció política

La distància temporal entre la mort d’Orígenes i la represa de la
polèmica en contra seva pel bisbe Epifani i la condemna, anomenem-
la justiniana, més anys passats, ens situen, penso, en el camp de bata-
lla política, tot i que també s’hi presentin les actituds personals d’algú.
Si ens aturem un poc en la condemna del 553,63 haurem d’admetre
que el problema de l’origenisme en temps de Justinià anava lligat a la
més alta política religiosa que es dirimia, amb un estira i arronsa,
entre l’emperador i la seva esposa Teodora, associada al tron i prime-
ra consellera, una ballarina convertida,64 la qual, amb el seu zel de
conversa es decantà vers els qui sostenien una teologia monofisita,
mentre que la del seu espòs era més calcedoniana, l’ortodoxa. És a
dir, ell i ella tenen poder, però les seves creences no concordes es
convertien ineluctablement en arguments polítics per afavorir a uns o
a altres i, sobretot, mantenir el pes del poder tant a Orient com a
Occident, ja prou marcats per diferències teològiques. L’emperador
havia d’apropar-se al bàndol creient de la seva esposa i una forma
n’era atacar l’escola dels seus contraris, la d’Antioquia; aquests els
qualificà de nestorians i per tant, si en forçava la condemna, els
monofisites seguidors de l’escola d’Alexandria el veurien amb bon
ull. I Justinià de nou –recordem l’edicte de deu anys abans– col·locà
Orígenes al mig. El fet que tesis o doctrines fossin enteses i proposades
a l’interior de les decisions polítiques, ho evidencia al cent per cent,
per exemple, una de les disposicions de Justinià que s’acomplí: fer
portar el papa Virgili, encadenat, a Constantinoble i, empresonat i
fins potser torturat, el forçà, i cedí a acceptar les condemnes del concili
II de Constantinoble, el del 553, on el nom d’Orígenes restà inclòs en
la llista d’heretges del cànon onzè dels anatemes contra «Els Tres
Capítols».65 Tanmateix si aquesta feta només sembla anècdota, la seva

63. La condemna del Sínode del Laterà del 649 no passa de ser l’esment del seu
nom en una llista d’heretges (vegeu DH, doc. 619).

64. ¿Cal recordar que Justinià s’escarrassà fins a aconseguir del seu oncle
Justí I l’abolició de la llei que prohibia els senadors de casar-se amb una actriu?
L’amor ho aconseguí i ajuda a comprendre el zel religiós de l’enamorada ballarina, ja
emperadriu.

65. Vegeu DH, doc. 433. «Els Tres Capítols» és el nom que proposà Justinià
contra els escrits de Teodor de Mopsuèstia, Teodoret de Cir i Ibas d’Edessa, per
condemnar el monofisisme.
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font potser no: «Los participantes en el Concilio de Constantinopla,
en el año 536, apoyaron plenamente al emperador al declarar que “en
el seno de la Iglesia no debe hacerse nada que atente contra las órde-
nes y la voluntat del emperador”. El gobierno de Justiniano encarnó
la práctica de los más puros principios monárquicos, según los cuales
todo poder procedía de la majestad imperial, instituida e inspirada
por Dios, lo cual hace comprensible su participación en las discusio-
nes de orden estrictament teológico».66 El poder polític no solament
no prescindeix mai de l’element religiós del seu temps, sinó que és un
component bàsic de la seva pròpia solidesa. La solidesa del tron de
Justinià el Gran i de Teodora ho exigia més que mai, puix que les
dissonàncies doctrinals dels cònjuges imperials esdevenien les dels
súbdits, fins i tot suposant que només fos per mimetisme, que no ho
era.

Assegurar amb aplom que Feliu d’Urgell fou la vìctima d’una
situació política, em sembla tan evident com la nitidesa del seu nom
repetit de segle en segle com a sant per a uns i com a heretge per a
altres. Em pregunto, innocent, si realment una desviació doctrinal d’un
bisbe pirinenc era raó suficient per transformar l’entramat
administratiu civil i religiós d’un poble, el d’aquestes muntanyes més
el de les planes ja alliberades de sarraïns. Una terra d’anys i panys
lligada a l’estructura politicoreligiosa de la Tarraconense Citerior,
que passà després al bloc de l’Església i de la política hispano-visigoda,
i ara, condemnat un bisbe, tota la Marca Hispànica és travada a
l’organització de l’Imperi carolingi i eclesialment vinculada a
l’Església de Narbona. Si Feliu és l’excusa per a consolidar la fronte-
ra lligant-la cap al nord, responc que així s’entén la batussa teològica.
Ho expliquen els més conspicus historiadors. «Carlo Magno aveva
ripreso di fatto la tradizione costantiniana, di primato del politico sul
religioso: è il potere del re germanico a dominare il potere religioso,
è il re il capo autentico della Chiesa, è a lui, re cristiano, che il popolo
cristiano è affidato nella storia per essere condotto alla salvezza oltre-
la-storia. Carlo Magno non trovó come Costantino un biografo del
valore di Eusebio di Cesarea, che proprio sulla vita dell’imperatore
costruí la concezione dell’’exuosía’ cristica affidata al sovrano, mentre
ai vescovi e al papa è affidato il servizio religioso, inteso come subal-

66. W. ULLMANN, Historia del pensamiento político en la Edad Media, op. cit.,
p. 48.
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terno alla politica».67 Els fets ho confirmen: en els anys 792 i 793 «els
bisbes d’Espanya varen escriure a Carlemany pregant-li que fes
d’àrbitre entre el bisbe Feliu i els qui defensaven el “sacríleg” Beat
de Liébana».68 Carlemany s’erigia en cap suprem del seu imperi i vicari
de Déu... i se li reconeixia el poder. Quan l’any 774 Carlemany anà a
Roma, el papa Adrià I, per acollir-lo, li envià fora muralles una colla
d’infants que li anaven al davant portant rams de palmera i cantant-li
lloances.69 Oi que no cal recordar la litúrgia del diumenge de Rams,
ni els textos evangèlics que en són la font?

La sospita de l’estudiós s’ha de fixar, per exemple, en la
correspondència d’Alcuí de York on, un cop i un altre, es lloa la virtut
i la saviesa de Feliu, fins a l’extrem –dirigint-se a ell i a Elipand– següent:
«només en una cosa, la paraula adopció, discordeu de la santa i
apostòlica Església. És fàcil, doncs, ajudant-vos la gràcia divina, subs-
tituir aquesta paraula d’acord amb les evangèliques i apostòliques».70

Alcuí constata la divergència significativa en una sola paraula entre
l’escola hispana i la carolíngia. Mirat fredament és una qüestió més
teoricosemàntica que no pas practico-pastoral. Però es considerà des
d’aquest punt de vista, es magnificà, es transformà en problema polític
i se sacrificà el més dèbil: un bisbe i un territori de frontera. No nego
pas els guanys obtinguts amb la incorporació a l’imperi Carolingi, no.
Però em pregunto si s’havia de pagar el preu que costà... I els 20.000
cristians comptats pels documents d’aleshores71 que tornaren a

67. Claudio LEONARDI, «Interrogativi su Felice de Urgell», dins Jornades
Internacionals..., op. cit., p. 255.

68. M. RIU I RIU, «La situació política creada a les terres catalanes...», op. cit.,
p. 37.

69. Vegeu aquesta referència procedent de S. BERTELLI, Il corpo del re. Sacralità
del potere nell’Europa medievale e moderna, Firenze, 1990, que l’he treta de:
Massimiliano MACCONI, Frederico II. Sacralità e potere, Genova, Edizioni Culturali
Internazionali Genova, 1994, p. 70; vegeu, també, el text de Miquel COLL I ALENTORN

a la Gran Enciclopèdia Catalana.
70. «In uno tantummodo adoptionis verbo a sancta et apostolica ecclesia

discordamini. Facile est hoc verbum, divina vos auxiliante gratia, inmutare, et
evangelicis atque apostolicis uti verbis» i sense pausa continua el text d’Alcuí «quam
speciosa, laudabilis et salubris est conversio vestra ad unitatem pacis et fidei et
quantam habetis gloriam apud Deum et sanctos eius!» (aquesta carta d’Alcuí de York
es troba a E. DUMMLER, Epistolae Karolini Aevi, dins Monumenta Germanicae
Historicae, vol. II, Berlín, 1895, carta 23, circa 793, p. 64-65).

71. Vegeu M. RIU I RIU, «La situació política creada a les terres catalanes...», op.
cit., p. 36.
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l’ortodòxia, pastors, pagesos, bosquetans i minúsculs artesans del
Pirineu, uns pocs monjos i preveres... però no sé si mai saberen quan
vivien en ortodòxia o en heterodòxia, llevat del constant afecte que
sentiren, ben humà, no teològic, pel seu bisbe Feliu. La discussió
teològica no es movia en la sola direcció dels teòlegs, sinó en la
d’aquells que tenien autoritat executiva. Feliu «va ser l’aliat d’Elipand,
l’arquebisbe metropolità de Toledo, cosa que semblaria un indici de
la seva dependència jeràrquica de l’antiga primacial visigòtica
hispànica. Per això va ser objecte dels atacs doctrinals dels carolingis
i va ser empresonat fins a la seva mort, a Lió, seu del metropolità
primat de la Gàl·lia, del que depenia [...] el metropolità de Narbona.
[...] Aquestes qüestions [les jeràrquiques] posen el problema de si
Feliu d’Urgell fou, tal com sembla, un resistent hispànic contra les
pretencions politicoreligioses dels carolingis, més que un capdavanter
d’aquesta política franca antimusulmana i antihispànica, com era el
monjo astur Beat de Liébana i el seu aliat, el bisbe d’Osma».72

«La campanya literària de Nicolau Eimeric contra Ramon Llull
després del Directorium inquisitorum es concentrà en els anys 1389-
1396, que són bàsicament els anys del pontificat de Climent VII
posteriors al reconeixement d’obediència avinyonesa per part de Joan
I de Catalunya-Aragó (1387), car al cap de poc d’encetat a Avinyó el
pontificat de Benet XIII i a Barcelona el regnat de Martí l’Humà, la
dita activitat s’estronca, qui sap si perquè veia que, amb Pero de Luna
i el rei Martí, per aquest camí no hi tenia res a fer.»73

Aquest paràgraf no és cap glossa ni cap nota de supèrflua erudició.
Ve a tancar, cronològicament, el primer període de la campanya con-
tra Llull a quatre bandes: Nicolau Eimeric, el Papat, la Casa reial
catalanoaragonesa, els mallorquins representats en els síndics de la
Ciutat de Mallorca; al mig del camp quadrat, Llull, i a l’entorn els
lul·listes del pro i els del contra. Poc més de deu anys passats de la
butlla Conservationi puritatis catholicae fidei de Gregori XI, el rei
Joan I, era en l’any inicial del seu regnat, el 30 d’octubre de 1387,
pressionat per Eimeric –el qual no pressionava tant, aleshores, els

72. Mikel DE EPALZA, «Importància de conèixer els orígens eclesiàstics de Feliu
d’Urgell i les seves dependències jeràrquiques», dins Jornades Internacionals..., op.
cit., p. 251.

73. J. PERARNAU I ESPELT, De Ramon Llull a Nicolau Eimeric..., op. cit., p. 126,
nota 227.
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bisbes, que devien actuar amb «la còmoda celeritat» ja comentada–, li
ensenyà la papal butlla i li explicà que el cardenal d’Òstia i vint mestres
teòlegs havien descobert moltes heretgies i errors en els llibres de
Llull i que, per tant, foren condemnats al foc –una veritat manllevada
que regala l’inquisidor!–,74 etc., etc., i el rei, que s’estrenava en el
govern, no volgué deixar passar l’ocasió de manifestar-se públicament
com a fidel creient de la més pura ortodòxia, i digué «mano amb
coneixement de causa i expressament, sota la pena de la nostra gràcia
i mercè i en el discerniment terrible de la ira de Déu» que no s’ensenyi
la doctrina lul·liana, que s’arrepleguin els seus llibres, etc., etc.75 Però
el novell Joan I ben aviat degué adonar-se que posar-se a la mateixa
feina que competia al primat de Tarragona i als bisbes, mogut per la
insistència de Nicolau Eimeric, era un camí del tot comprometedor i
se li girà d’esquena. El 8 de juny de l’any 1388, escriu al papa Climent
VII que ja ha descobert les traces i manyes d’Eimeric, aplegador d’un
seguit d’articles, frases de l’obra catalana de Llull, traduïts al llatí i
fets passar a la comissió de Gregori XI «infectats per la seva
perversió», el seu mètode manipulador.76 És com si diguéssim que
Joan I volgué fer mèrits d’ortodòxia legislant en comandita amb els
desitjos d’Eimeric i en sortí escaldat. Ençà, però, d’aquesta expressió
popular i de l’aparença de comentari frívol, aquestes dues dades reials
ens introdueixen de ple en l’aspecte polític d’aquesta història, tant o
més retorta que les de d’Orígenes i Feliu d’Urgell. Ras i curt: escampant
o fomentant la sospita d’heterodòxia de Llull també es posava en entredit
l’ortodòxia de la Casa reial de Catalunya i Aragó. Si Roma condemnava
la seva obra, indirectament condemnava tots els qui en foren protectors,
difusors i defensors, entre els quals i a primera fila hi havia el nostre
Casal reial. Recordem que Ramon Llull no fou un senzill home, tot i que
benestant mercader, que un dia es convertí i se n’anà pel món, «foll» i

74. Així pot dir-se perquè res de foc no hi ha en la butlla Canservationi..., sí,
però, que les flames s’esmenten en la Nuper dilecto de l’any 1372: «eosdem libros
comburas et comburi facias atque mandes, invocato ad hoc si opus fuerit auxilio
brachii saecularis» (Antoni RUBIÓ I LLUCH (Ed.), Documents per a la història de la
cultura catalana medieval, Vol. I (edició facsímil), Barcelona, IEC, 2000, document
CCLI, p. 241).

75. Vegeu el text llatí d’aquest document a A. RUBIÓ I LLUCH (Ed.), Documents
per a la història..., op. cit., doc. CCCLXXXVIII, p. 347-348.

76. Vegeu el text a J. PERARNAU I ESPELT, De Ramon Llull a Nicolau Eimeric...,
op. cit., p. 124, nota 223.
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amb «la barba florida», predicant i escrivint. Des de l’inici de la seva
activitat missionera i escriptora estigué estretament relacionat amb la
Casa reial. Que m’accepti el lector, ara, uns paràgrafs un xic més llargs
sobre el cas lul·lià, puix que de veres el tema doctrinal que es ventilava
tenia tota la rosa dels vents lligada a la política. Vegem-ho fent un repàs
documental.

Fou el príncep hereu de Mallorca, Jaume II, qui, a instàncies de
Ramon Llull, fundà Miramar, el col·legi d’estudi de la llengua aràbiga
per a preparar franciscans missioners i que, a precs seus, la Seu
Apostòlica, pel papa Joan XXI col·locà sota el seu patrocini i explicità
en document, del qual paga la pena no oblidar-ne les lloances a la fe
cristiana i al zel del Casal de Catalunya-Aragó, datat el 16 de novembre
de 1276.77 Coneixem també dos documents de Jaume II d’Aragó,
relacionats amb Miramar,78 el segon dels quals, datat el 5 de gener de
1292, es relliga amb un d’Alfons II de Catalunya, el seu germà, que
disposà que fos lliurada una quantitat a Miramar per al descans de la
seva ànima, confirmant-lo.

D’aquest rei Alfons II, J. N. Hillgarth n’ha aplegat altres cinc
documents, el primer dels quals, del 13 de gener de 1286, «a honor
–tradueixo del llatí– de Déu omnipotent i lloança de la gloriosa sempre
verge Maria i de tots els sants», disposa acabar les obres de Miramar
i mantenir «tant en menjar com en vestir i també altres necessitats»
els seus tretze franciscans.79

Fixem-nos ara en uns altres documents de Jaume II relacionats
amb Ramon Llull. El 30 d’octubre de 1299 li concedeix de predicar
en sinagogues i mesquites per tots els seus dominis i, remarcable!, si
ells volen, que puguin respondre o contestar a la seva predicació, que
potser significa dialogar, el mètode que Llull proposava com a més
efectiu.80 Altres documents coneguts d’aquest rei són els següents:

77. Vegeu aquesta butlla a Josep PERARNAU I ESPELT, La còpia manuscrita me-
dieval de tres lletres de Ramon Llull demanant al Rei, a un Prelat de França i a
l’Estudi de París l’establiment d’escoles de llengües, ATCA/21 (2002), p. 169.

78. Vegeu-los a J. N. HILLGARTH, Diplomatari lul·lià, op. cit., doc. 28 i 29, p. 62
i 63.

79. Vegeu Ibidem, doc. 18, p. 44-45; els altres quatre documents són estrictament
de qüestió monetària.

80. Vegeu A. RUBIÓ I LLUCH (Ed.), Documents per a la història..., op. cit., doc.
XIV, p. 13-14. «Colloquium et collationem» són els mots d’un document semblant
signat per Carles II de Nàpols el 12 de maig de 1294! (Vegeu J. N. HILLGARTH,
Diplomatari lul·lià, op. cit., doc.32, p. 67).
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l’any 1305 li concedeix una pensió vitalícia;81 una carta de recomanació
al rei de Tunis82 i altra a un torsimany o intèrpret d’aquest rei, el català
Joan Gil, perquè també li sigui valedor;83 s’interessa per la traducció
dels seus llibres cercant-li, a Llull, traductor;84 i, parlant de llibres, en
rep un per a l’educació dels seus fills, perquè «ut regnare sciant /
aprenguin a regnar» amb el seu Llibre de Proverbis.85

Les quatre últimes dades esmentades en el paràgraf anterior tenen
les seves arrels en el camp més inequívoc de la política. A part de la
darrera, ben explícita, les tres penúltimes formen part d’una història
africana que s’inicià el 1311 amb la usurpació del tron de Tunísia. El
nou sultà es veié en la necessitat de pidolar ajuda per mantenir-se en
el poder i recorregué als reis de Sicília i d’Aragó, ja coneguts per
altres ajudes, insinuant fins i tot que potser es convertiria al
cristianisme. No s’assabentà Llull d’aquestes negociacions i del pes
que tenia l’anunci d’una possible conversió? No ho sabem, però el
1314 s’embarcà en direcció a aquell regne i allí escriví les seves
darreres obres, una de les quals dedicada al sultà tunisenc.86 Amb
paraules exactes: Llull es trobà involucrat enmig d’un «embolic
polític»,87 s’oblidà de la croada africana i tornà a la seva predicació
de «raons necessàries». Si es trobà o no al mig essent-ne o no conscient,
és només una menudalla davant una dada molt més densa, al meu
entendre: la seva actuació politicoreligiosa al costat de la monarquia
de França. Ho ha exposat extensament i documentada el professor J.
N. Hillgarth sense deixar, però, de subratllar la característica
fonamental de l’actuació política lul·liana. Aquesta: «els lligams de

81. Vegeu A. RUBIÓ I LLUCH (Ed.), Documents per a la història..., op. cit., doc.
XXXI, p. 39.

82. Vegeu Ibidem, doc. LV, p. 63.
83. Vegeu Ibidem, doc. LIV, p. 62-63 i doc. LVI, notificant al mateix Llull aquestes

recomanacions fetes, p. 63-64.
84.  Vegeu Ibidem, doc. LVIII, p. 65-66; doc. LIX, p. 66 i . J. N. HILLGARTH,

Diplomatari lul·lià, op. cit., doc.49, p. 96 i doc. 50, p. 97.
85. Vegeu A. RUBIÓ I LLUCH (Ed.), Documents per a la història..., op. cit., doc.

XXXIV, p. 41.
86. Vegeu-ne l’exposició més detallada a J. N. HILLGARTH, «Ramon Llull i la

política del seu temps» dins el volum Ramon Llull i el naixement del lul·lisme, a cura
d’Albert SOLER, Montserrat, Curial Edicions Catalanes – Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1998, p. 159-163.

87. Antoni BONNER, «Ambient històric i vida de Ramon Llull» (introducció a:)
Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316), vol. I, Mallorca, Ed. Moll, 1989, p. 52.
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Llull amb la cort francesa no descartaven acostament ocasionals als
diversos governants del casal d’Aragó, amb els quals Llull tenia relació
des de feia temps i als quals, naturalment, es podia adreçar en català.
Llull, que mai no perdia de vista els seus objectius, era alhora
extraordinàriament flexible pel que fa als mitjans. Certament, mai no
va concedir fidelitat exclusiva a cap governant secular».88 Fins potser
m’atreviria a dir que els lligams polítics foren igual de densos amb el
nostre casal reial a més a més d`ésser-ho per a tota la seva vida. I en la
persistència d’aquesta relació natural, podríem dir, n’és una feta
eloqüent la presència de Llull al costat de Jaume II d’Aragó i del seu
oncle Jaume II de Mallorca acompanyant-los i essent present en
l’entrevista mantinguda a Montpeller, entre els dies 7 i 11 d’octubre
de 1305, amb el nou papa electe, Climent V que venia de Burdeus en
direcció a Lió per a ésser-hi coronat.89

La relació Llull-casal reial continuà després de la seva mort. El
10 d’octubre de 1369, Pere III el Cerimoniós pren dues decisions. La
primera: dóna permís a l’aciençat Berenguer de Fluvià, mercader
valencià, perquè pugui ensenyar, per si mateix o amb altres triats per
ell, arreu dels seus dominis, l’Art general del nostre savi mallorquí,
perquè és una «ciència que té la fama general, no és pas mancada de
veritat, és útil, necessària i autèntica» i com a tal fou reconeguda per
l’Estudi General de París, cosa que sap per un autèntic document;
més encara, Pere III s’enfadarà, «sub ire et indignationis nostre», si
algú li dificulta la seva comesa de mestre o no l’ajuda a dur-la
complidament a terme.90 Déu n’hi do! Aquest privilegi d’ensenyament,
o potser podria dir-se d’escola, ja que es parla de Fluvià i d’aquells
que ell seleccioni com a entesos lul·lians,91 fou confirmat per Joan I
el 12 de setembre de 1392 en la persona de Francesc de Luria.92 La
segona decisó de Pere III és: mana que sigui lliurada a qui la demani,
lletra o carta autentificada de l’aprovació parisenca de l’Art general

88. J. N. HILLGARTH, «Ramon Llull i la política del seu temps», op. cit., p.92.
89. Vegeu Ibidem, p. 93.
90. Vegeu A. RUBIÓ I LLUCH (Ed.), Documents per a la història..., op. cit.,, doc.

CCXXX, p. 222-223.
91. Tot apunta a l’escola de doctrina lul·liana regentada per frares menors a

Alcoi (Vegeu Miquel BATLLORI, Ramon Llull i el lul·lisme, Obra Completa vol. II,
València Tres i Quatre, 1993, p. 177).

92. Vegeu A. RUBIÓ I LLUCH (Ed.), Documents per a la història..., op. cit.,, doc.
CCXXX, p. 222, en nota.
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que Llull «instinctu, ut creditur, divino edidit / confegí per inspiració
divina, com es creu».93

S’alçaren, però, vents desfermats per Eimeric i Pere III, després
de la primera butlla de Gregori XI, la Nuper dilecto de 1372 i d’haver
demanat, el mateix Papa, la tramesa a Avinyó d’un llibre català de
Llull –es dóna per entès en el document que se sap quin és, puix que
el guarda el notari eclesiàstic Francesc Vidal, havent-lo posat a les
seves mans el mateix N. Eimeric–, li suplica, el 7 de gener de 1377,
que l’examen de l’obra de Ramon Llull es faci a Barcelona per les
simples raons següents: «primera, és escrita en idioma català, per la
qual cosa, sense cap mena de dubte, serà millor entesa per catalans
que no pas per homes d’una altra nació; segona, perquè a Catalunya
hi ha molts clergues i religiosos que estudien de bon grat aquesta
obra [...] els quals, d’aquest examen, podran fer-ne més ampli
discerniment amb el qual es demostrarà la veritat; tercera, perquè la
ciència de Raimon conté principis molt diferents de les altres ciències,
d’on se segueix pels qui la desconeguin [...] que fàcilment no
l’entenguin; quarta, perquè el màxim interès a favor de Raimon el
tenen els seus consanguinis [...] ja que –expressa el rei, finalment–
Raimon era català i súbdit nostre».94 Nou anys més endavant, el 5 de
març de 1386, Pere III torna a suplicar al Papa, ara Urbà VI, amb to
realment suplicant i insistent (més enllà, penso tot llegint-lo, de l’estil
retòric curialesc del text) que faci valer la seva autoritat i aculli un
grup de ciutadans del seu regne que li exposaran la bondat de les
obres de Llull, perquè el que està passant és, verament, una actuació
filla de la iniquitat, de l’enveja, de fills impius, ja que no paren de
denigrar, etc., etc., un galdós vocabulari que Pere III es veu constret a
usar; acaba demanant aquest favor tant per caritat com pel propi ho-
nor.95 El rei juga fort, políticament parlant i religiosa.

Recordades aquestes dades, ja no és tan estrany que Joan I, després
d’una primera vacil·lació a la veu d’Eimeric, retorni a la posició tra-
dicional del Casal reial. El 23 de juliol de 1388 demana al col·legi de
París, perquè als instruïts els valgui el testimoni i als de pensament i
cor dubitatiu els sigui ratificació, demana al canceller i als jurats, si

93. Vegeu A. RUBIÓ I LLUCH (Ed.), Documents per a la història..., op. cit., doc.
CCXXXI, p. 223-224.

94. Vegeu Ibidem, doc. CCLXXXVII, p. 268-269.
95. Vegeu Ibidem, doc. CCCLXXV, p. 336-337.
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guarden llibres de filosofia i teologia de Ramon Llull, «home estrenu
natural, per cert, d’entre els nostres», i si foren aprovats, i en quin
grau és reputada la seva autoritat, i, encara, si es conserva allí alguna
butlla pontifícia de l’aprovació d’aquestes obres lul·lianes.96 La nova
actitud de Joan I el portà a demanar al Papa una nova revisió, com
s’ha recordat més amunt, el 1389. Dos anys després, el 12 de juny de
1391, suplica una altra volta al Papa que escolti del novell bisbe de
Siracusa, el menoret Jaume de Xiva, l’escàndol que manté Eimeric
entorn de les obres de Llull, entre altres peticions.97 Encara no feia un
mes de la signatura d’aquest document, arribava al Consell de Cent
de Barcelona una petició dels Consellers de la ciutat de València:
feien saber que a requeriment seu i amb la llicència del Rei enviaven
a Roma el teòleg Jaume de Xiva, i sabent que a Barcelona també hi
havia maror contra Nicolau Eimeric, demanen d’assabentar d’aquesta
situació l’esmentat teòleg abans no marxi a veure el Papa; el Consell
de Cent barceloní escoltà les paraules de Jaume de Xiva el dia 7 de
juliol; l’endemà, dissabte dia 8, els Consellers decidiren «que si per
part de la dita ciutat de València sa fa acusació general, que en aquest
cas la ciutat de Barcelona faça un braç e un cor ab la dita ciutat de
València e en què, en lo dit cas, sia supplicat a nostre senyor lo Papa,
que sia enquerit contra dit mestre Nicolau dels excesses, enormes
crims, que ·s diu c’eren per ell perpetrats [...] Quant és en la obra
d’en R. Lull, deliberen que en cascun dels dits cases sia supplicat que
sia sa mercè de comanar a algun prelat de aquesta província, que ell,
ab alscuns solenes mestres en Theologia e doctors, reconega e declar
per auctoritat e poder papal, si la dita obra o los articles per lo dit
Mestre Nicolau imputats, són estats condepnats justament o injus-
ta».98 Més encara: el primer dia d’agost d’aquest mateix any –anem

96. Vegeu Ibidem, doc. CCCXCIV, p. 352. Recordem també, de passada, que
encara en vida de Llull, a París, una colla de mestres, de batxillers i estudiants fins a
una quarantena, certificaren solemnement que pel seu estudi fet a partir de l’Ars
brevis podien judicar d’aquest llibre que era bo, útil i també necessari i que res no
contenia contra la fe catòlica, ans al contrari, podia ajudar al seu expandiment. El
document és del 10 de febrer de 1310 mentre Llull vivia al carrer de la Carnisseria
del mateix París (vegeu J. N. HILLGARTH, Diplomatari lul·lià, op. cit., doc.41, p.80-
82).

97. Vegeu A. RUBIÓ I LLUCH (Ed.), Documents per a la història..., op. cit., doc.
CCCCXV, p. 368-369.

98. El text sencer d’aquesta «deliberació e acord» del Consell de Cent de
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de mes en mes–, Joan I demana una altra vegada al Papa, per les
súpliques que li han adreçat diversos ciutadans instruïts de Barcelo-
na, Saragossa i València que la seva santedat sigui favorable a Ramon
Llull oposant-se a la iniqua persecució –aquestes són les paraules!–
de Nicolau Eimeric i, suplicant, li rememora altres iniciatives seves
pidolant aquest favor, com, per exemple, ho fou la tramesa del seu
missatger Jaume de Xiva.99

¿No sembla raonable, doncs, afirmar que l’afer eimericià de Llull
era qüestió d’alta política i per raons seriosíssimes que entelaven
l’ortodòxia de la Casa reial de Catalunya-Aragó? ¿No ho confirma
plenament la desaparició pública d’Eimeric en accedir al soli pontifici
Benet XIII i al tron reial Martí l’Humà, amb els quals, s’adonà, que
res no aconseguiria?

Ara bé, ¿com s’explica la perduració del cas més enllà del silenci
i la mort de Nicolau Eimeric? Una mica, penso, per allò que en diem l’orgull
de la pròpia capelleta i la seva defensa. Eimeric havia estat inquisidor de
nom i renom i la Inquisició tendí a defensar-lo –s’autodefensaven els
seus membres d’un record altament punyent–, actitud humanament
comprensible, i amb el temps fins magnificaren positivament la seva
actuació. I si m’erro en aquesta apreciació, que sigui com a no
expressada. Unes quantes dades, però; no pas totes.

Al llarg del segle XV es fundaren escoles lul·lianes a Alcoi
(València), a Barcelona (erigida per Joan I el 1392) i a Mallorca. El
1482, Pere Deguí, catedràtic de l’escola insular, publicava a Barcelo-
na uns comentaris lul·lians, i l’inquisidor de Mallorca, fra Guillem
Caselles se n’anava a veure el papa Sixt IV com a acusador; i Pere
Deguí hagué de comparèixer a la Ciutat eterna, però en tornà
triomfant.100 En arribar al soli pontifici el borgià Alexandre VI l’any
1492, els Jurats de Mallorca es mouen per demanar la beatificació del
seu conciutadà.101 Però en arribar l’any 1503 i en aparèixer publicat
el fins aleshores inèdit Directorium inquisitorum d’Eimeric amb la
butlla de Gregori XI copiada a la introducció –però no pas la sentència

Barcelona pot llegir-se a Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos
españoles, vol. VII (apéndice I: documentos), Santander, CSIC, 1948, doc. XXV, p.
326-327. N’he fet una transcripció puntuada i ajustada als costums actuals.

99. Vegeu A. RUBIÓ I LLUCH (Ed.), Documents per a la història..., op. cit., doc.
CCCCXVI, p. 370.

100. Vegeu M. BATLLORI, Ramon Llull i el lul·lisme, op. cit., p. 292 i 312.
101. Vegeu Ibidem, p. 312.
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de 1419–, tot es capgira a favor dels inquisidors. Les sospites d’aquesta
edició s’adrecen a fra Guillem Caselles, el qual perdé el plet de Roma
quan acusà Pere Deguí. «Podem suposar seriosament que la publicació
del Directorium d’Eimeric, el 1503, anà descossolant lentament el
prestigi del nostre filòsof».102

Arribem a 1559: el papa Pau IV aprovà el primer Índex de llibres
prohibits. El Directorium inquisitorum d’Eimeric fou útil i aprofitat i
Llull hi fou inclòs; a instàncies del jesuïta mallorquí Jeroni Nadal i
del canonge barceloní Lluís Vileta, Ramon Llull n’és tret en l’edició
aprovada per Pius IV el 1564 després de la decisió conciliar tridentina
de l’1 de setembre de 1563.103 Però el 1578, Francisco Peña, auditor
de la Rota, torna a fer estampar el Directorium inquisitorum i comença
un nou estira-i-arronsa politicoreligiós entre inquisidors, els papes
Sixt V i Climent VIII i el rei Felip II de les Espanyes. Arribem al nou
segle XVII i el 13 de juny de 1606 l’inquisidor de Mallorca, Juan
Gutiérrez Flores, informa els superiors seus de la península que,
després de la seva prohibició d’estampar un llibre a favor de R. Llull,
l’Apologia lullianae doctrinae contra Nicholai Eymerici calumnias
d’Antoni Bellver, s’intentava de fer-ho a Barcelona.104 Des d’aquest
mateix any 1606 és papa Pau V, antic nunci a la cort de Felip II i ara
–1612–, a instàncies de Felip III i dels Jurats de Mallorca posa en
marxa un nou examen dels vint llibres citats en el Directorium
d’Eimeric.105 I vingué Urbà VIII que l’any 1625 prohibí el culte públic
de tot aquell qui no hagués estat proclamat beat o sant formalment
per la Seu Apostòlica, exceptuant-ne, però, els qui eren venerats des
de temps immemorial... com a Mallorca Ramon Llull: allò d’una de
calç i una altra d’arena; no, però sí; fer contents els uns i els altres...
pura política, per defensar la puritat de la fe? O bé per salvaguardar
relacions diplomàtiques d’alt nivell, Inquisició i regnes d’Espanya?
D’aquesta manera blanca i negra s’arribà al segle XVIII i en aquests

102. Ibidem, p. 313.
103. Aquesta dada és referida a una sessió secreta conciliar i pot llegir-se en

l’extensa carta d’argumentació jurídica en defensa de Llull que poc abans de finir el
segle XVI adreçà el doctor en lleis Juan Arce de Herrera, auditor del cardenal de Medicis
i agent del duc d’Alba al cardenal Carles Borromeo (Vegeu M. MENÉNDEZ PELAYO,
Historia de los heterodoxos españoles, vol. VII, op. cit., doc. XXVI, p. 328-332.

104. Vegeu J. PERARNAU I ESPELT, De Ramon Llull a Nicolau Eimeric..., op. cit.,
p. 10.

105. Vegeu M. BATLLORI, Ramon Llull i el lul·lisme, op. cit., p. 315.
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regnes d’Espanya «¡cuánto daño hicieron Bacon y nuestro Padre Feijóo
con sus magistrales sentencias sobre Lulio, cuyas obras declaraban
enteramente vanas, quizás sin haberlas leído! Es verdad que los
lulianos, nunca extinguidos en España, se defendieron bien; pero como
el siglo pasado gustaba más de decir que de examinar, dio la razón a
Feijóo, y por lo que toca a España, sus escritos se convirtieron en
oráculo».106 I aneu a saber si a més a més ja hi havia per entremig el
corc de l’anticatalanisme... que també és qüestió política.

MOTS FINALS

L’última qüestió és simple: quina relació hi ha entre el poder i
l’especulació filosoficoteològica. Penso que la resposta va per aquest
trencall: la teoria o doctrina provinent de la reflexió és el justificant
superior, no capit per les ments senzilles del poble, revestit, a més
d’un cert grau de misteri, que el poder té a mà per demostrar la seva
racionalitat (un argument de raó) i la seva autoritat (un argument de
creença fonamentat en la part de la doctrina religiosa no demostrable
o en la interpretació ad hoc del Llibre Sagrat). Si això és cert, com ho
penso, el poder polític necessita els seus intel·lectuals «a mida», no
més lliures del que les aparences permetin. En necessita en els camps
econòmic i tècnic, mèdic i sociològic, en el del dret i la filosofia, en
el de la història i de l’art, però també en el religiós, perquè és el que
sol donar les respostes últimes al sentit de la vida personal i social.
Per tot això, el poder polític un dia –cada dia de cada segle– ha
col·locat en interdit uns pensadors que no emmotllaven la seva reflexió
dins dels límits establerts per ell.

«A partir del siglo IV los obispos [i els governadors, reis i
emperadors, com Justinià, que es considerava teòleg] asumieron la
tarea de teologizar. Ahora bien, los pastores presentaban un grave
inconveniente en orden al cabal desempeño de esta tarea, y era que
no podían exponerse al riesgo de errar. Y el error es el caldo de culti-
vo del pensamiento y la escuela de la libertad. Pensar libremente es
colocarse en la perspectiva del error, aunque se piense bajo la inspi-
ración del Espítitu. Para el teólogo, errar era su servicio. La teología

106. Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, vol.
II, 1947, p. 323.
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surgió como una realidad distinta de la revelación y de la predicación.
Pretendía ser la palabra de Dios que condescendía a entrar en el juego
del espíritu humano. Orígenes jugó, y perdió. Orígenes, por su fe y
su inteligencia, es el paradigma del diálogo que no pudo ser».107 Que
encara no és.

Feliu d’Urgell ens és presentat per Agobard com a contumaç en el
seu error, però només és el pensador fidel a si mateix que en la seva
llibertat sap, o si més no intueix, que la fixació de velles paraules sol
atenallar també el seu significat, sempre més esmunyedís que no pas
la seva materialitat fònica o gràfica i, en conseqüència, el seu ús,
aleshores s’ha de reservar, es predica, a la interpretació del qui té el
poder per assegurar-ne la fidelitat al sentit original ja incopsable. Si
Feliu no fossilitza els mots, ans els relativitza i n’escull de nous (en-
cara que sols sigui un), no fa més que possibilitar millor l’adaptació
significativa al pas del temps... i s’enfronta al poder. Això és, una
significació que pot mantenir el sentit profund enllà i ençà de
variacions fòniques i gràfiques (i del pas d’una llengua a una altra!)
per al moment històric que ha canviat. La interpretació darrera feta
des del poder sempre s’executa a l’interior de les seves coordenades:
l’ordre i el domini. Feta des de la mobilitat del pensament humà que
canvia i s’adapta, en resulta una interpretació des de les coordenades
de la llibertat i al servei l’home.

Si Nicolau Eimeric i tot els eimericians de sempre s’atreveixen a
dir, fins i tot amagant o tergiversant les paraules de Roma, que vint
volums de Ramon Llull foren «ut vere hereticalia condempnata et tota

107. Josep MONTSERRAT, «Orígenes, el diálogo que no pudo ser», dins Miquel
SIGUAN (Ed.), Philosophia pacis. Homenaje a Raimon Panikkar, Madrid, Símbolo
Editorial, 1989, p. 424. Després del concili de Nicea i tot el que ell i el seu context
significà, «la teologia oficial quedà polaritzada en una sola direcció i es dedicà a
repetir a tort i a dret acusacions d’heretgia a autors que havien viscut i mort en el si
de la gran Església. Esperem que ben aviat es faci justícia a un dels homes d’Església
de més talent i de més vigor espiritual i es revisi la presumpta condemna del concili
ecumènic Vè, que ha pesat com una llosa sobre els seus escrits» (J. RIUS-CAMPS, El
Peri Archon d’Orígenes. Radiografia del primer tractat de teologia dogmàtica
sapiencial, op. cit., p. 84-85). Em pregunto, però, si cal demanar la revisió del vell
concili o simplement hem d’admetre i divulgar que en aquella aula conciliar Oríge-
nes no fou condemnat. I reconèixer i fer conèixer que a l’Església gran existeix aquest
cas –i d’altres– per una transmissió acrítica... per mandra intel·lectual... per por del
què diran els que manen... per un dir perquè s’ha dit... com qui dia passa any empeny
i la veritat en sofreig.
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doctrina generaliter interdicta» en la introducció del Directorium
inquisitorum, és, deu ésser, per la por cerval a admetre, o simplement
a considerar vàlid, un nou sistema de pensament com ho era el de
Llull, perquè qüestiona la seguretat de la pròpia veritat, evidencia
que «en tot» som només peregrins i mai no arribem al port de la defi-
nitiva comprensió, ni de Déu ni del món ni de nosaltres mateixos.
Llull visqué i ensenyà, des del seu sistema filosoficoreligiós, la
possibilitat d’una nova convivència humana de les religions i els
pobles: des de la raó i no des de la imposició cega en nom d’una fe i,
ensems, des de la fe que respecta la llibertat de l’altre i no la sotmet
pas a la llei de qui té el poder. La gosadia lul·liana relativitzà un món
conceptual dominant en el seu temps ensenyant-ne un altre; i mostrà
la possibilitat evangèlica de deixar béns, dona i fills pel Regne de
Déu sense negar, amagar o malmetre la llibertat del pensament.

Refer l’honor d’Orígenes, de Feliu d’Urgell i de Ramon Llull és
rectificar l’orgull del poder i lloar la llibertat d’uns pensadors, els
quals ens poden ésser –que ho siguin!– models de probitat intel·lectual,
compromís humà i servidors dels signes dels temps.
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SANT ESTEVE D’OLZINELLES
I SANT LLORENÇ DE VILARDELL

HISTÒRIA DE DUES PETITES PARRÒQUIES MIL·LENÀRIES DEL MONTNEGRE

ERNEST ZARAGOZA I PASCUAL

Després d’haver estat dotze anys rector de Sant Esteve
d’Olzinelles, al Montnegre, els últims anys del meu rectorat em van
fer anar esbrinant i recollint dades sobre aquesta parròquia estimada,
de manera que finalment m’ha semblat que encara que no ho sabia
tot –perquè en història mai se sap tot– he pensat que seria interessant
donar a conèixer la història essencial d’aquestes dues parròquies, tenint
en compte el que diu Cervantes, que «ninguna relación de la historia
es mala, como sea verdadera». Això és el que he mirat de fer: que
tot el que digui sigui ben fonamentat i escrit sense passió ni interès
personal que poguessin tòrcer el camí de la veritat, amb la fita del
meu estimat pare Miquel Batllori, que els resultats siguin coherents
amb les dades aportades per les font consultades, prescindint de si
els resultats ens agraden o no, perquè els fets històrics no es poden
canviar.

Val a dir que no he trobat cap història escrita d’aquestes
parròquies i poca documentació també que hi fes referència, de ma-
nera que he hagut d’acudir necessàriament a l’Arxiu Diocesà de Bar-
celona, on es guarda tota la documentació antiga, especialment els
llibres de les visites pastorals (segles XIV-XX) i els llibres sagramentals
d’Olzinelles i Vilardell; l’Arxiu de la Parròquia d’Olzinelles, que jo
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mateix vaig ordenar, on hi ha els llibres sagramentals i altres
documents el segle XX; l’Arxiu Municipal de Sant Celoni, on per cert
hi ha molt poca documentació d’Olzinelles (hi falta, des de 1927,
arran de la mort del secretari, Jaume Bosch i Calls, el llibre d’actes
del seu Ajuntament i altra documentació que estava en poder seu). He
acudit també als treballs que sobre diferents temes i aspectes del
Montnegre han estat publicats aquest últims anys, com el Catàleg
monumental de l’Arquebisbat de Barcelona. Vallès Oriental,  del
canonge i arxiver J. M. Martí Bonet, els interessants de J. Llovera,  J.
Vilageliu, J. Portals, i d’altres. Hem seguit l’esquema per capítols:
lloc, nom i parròquia, visites pastorals, últims anys, estadística, masies,
escola, municipi i catàleg de batlles, i rectorologi d’Olzinelles i després
el lloc i parròquia de Vilardell, amb les seves visites pastorals, les
masies i el catàleg dels rectors, tinents o vicaris.

I com que el temps esborra la memòria, la qual, d’altra banda, és
una facultat que oblida, i perquè diu el nostre mossèn Cinto en el seu
Canigó que: «El que un segle basteix, l’altre ho aterra», –ad perpetuam
rei memoriam– presentem aquí aquest assaig d’història de les petites
parròquies d’Olzinelles i Vilardell, per ajudar que no se’n perdi la
memòria, amb el desig de fer un petit servei als amants de la seva
història, que sens dubte ho agrairan,  i com a agraïment a la parròquia
d’Olzinelles, on vaig celebrar els meus vint-i-cinc anys de sacerdoci,
la meitat dels quals passats al seu servei.

I. EL LLOC I LA GENT

L’antic poble d’Olzinelles i la seva parròquia de Sant Esteve –no
s’ha de confondre amb la parròquia bagenca de Sant Jaume
d’Olzinelles, del bisbat de Vic– estan situats a 4 km al sud del nucli
de Sant Celoni, municipi al qual pertany des de 1927, dins el partit
judicial d’Arenys de Mar i el parc natural de Montnegre-Corredor. La
seva població és dispersa, situada dins la vall del torrent d’Olzinelles,
afluent  per la dreta de la Tordera, dins la comarca del Vallès Orien-
tal, a mitja alçada de l’extrem nord-oriental del Montnegre, que és el
massís muntanyós que forma part de la serralada litoral entre la Tordera
i Collsacreu. El seu cim més alt té 757 m, i es veu perfectament des
de l’era de la rectoria, igualment que el Montllorer a l’esquerra i Puig
Castell, a la dreta, aquest de 395 m d’altitud, sobre el veïnat
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d’Olzinelles, on antigament hi havia una torre de vigilància, de la
qual encara hi ha restes.

La rectoria d’Olzinelles, la qual podríem considerar el centre
del poble, està orientada al SE, i situada a 41 graus, 39 minuts, 40
segons latitud nord i a 2 graus, 30 minuts, 52 segons longitud est, a
240 m d’altitud sobre el nivell del mar. L’orografia d’aquestes
muntanyes granítiques i pissarroses que amb la verdor exuberant de
la vegetació i del bosc espès, sobretot d’alzinars, han donat nom al
Montnegre, són un conjunt de turons i sots, on l’obaga i el solell
s’alternen, amb moltes petites rieres, com la d’Olzinelles, que neix
més amunt de Ca l’Agustí, i la del Montnegre, que va més enllà de
Can Cornei i Can Lloró, i el torrent de Bocs, que totes van a morir a la
Tordera, si bé porten poca aigua i a l’estiu sovint queden seques. Hi
ha també fonts amagades, com a Olzinelles les de Lourdes, d’En Pe-
dro, de la Pega, del Rector i de la Rectoria, i a Vilardell les de Bocs,
Can Batlle, Can Lloró, de la Caldera, de Ferro i d’altres, fins a una
trentena.

El clima és centreuropeu, força humit, tant per la condensació de
vapor d’aigua que porten els vents de llevant que pugen del mar, com
per les boires hivernals, que amoroseixen la sequedat i ajuden al
creixement i ufana de la vegetació, composta sobretot d’alzines, roures,
pi pinyer, castanyers i faig, amb força avellaners prop de la rectoria
d’Olzinelles, i gatells, verns i salzes, olivars, però de pobre sotabosc
amb bruc, arboç, galzerans i boix-grèvol.

La fauna compta amb ocells rapinyaires nocturns com l’astor, el
mussol comú,  l’òliba, el gamarús, i diürns com l’esparver i la miloca,
a més dels tudons, gaigs, merles, els petits bruels i l’ull de bou, algu-
na perdiu, el coll-roig, la cuereta blanca, el rossinyol, el becadell,
l’ànec de coll verd, la polla d’aigua, la fotja i la puput, la cadernera,
el gafarró, el pardal, els estornells, els magais i diverses classes de
mallerengues, però, estranyament, no hi ha garses.

Entre els mamífers cal esmentar el porc senglar, el gat mesquer,
la geneta, la guineu, els cabirols, el gorjablanc, el ratolí de bosc, al-
guna rata grisa, alguns pocs esquirols, conills, l’eriçó, el talpó comú,
el teixó i la mustela. I a la riera d’Olzinelles i a les basses de Can
Valls les granotes verdes, el gripau comú, el tritó jaspiat i les
salamandres. Entre els peixos, el barb, la lliça i la carpa, les anguiles
i el cranc de riu importat. També hi ha serps verdes i d’aigua, colobres
escurçoneres i el llargandaix comú.
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La gent d’aquesta muntanya es diferenciaven de la del pla pel seu
caràcter forjat per l’entorn natural que l’envoltaven i per les activitats
que hi desenvolupaven, perquè com és sabut,  el lloc i la manera de
viure configura l’aspecte físic i els trets d’un caràcter determinat. El
viure disseminat, pel que comporta d’aïllament humà, feia que fos
menys sociable que la gent del pla, que és lloc de pas. La solitud i les
feines dures fetes amb esforç i en condicions climàtiques també dures
i la minsa educació rebuda els feia ser sorruts i desconfiats davant
dels forasters, però de temperament afable i de bon tracte. Això era
abans, perquè darrerament la uniformitat propiciada pels mitjans de
comunicació, la ràdio i especialment la televisió, així com la mobilitat,
han fet esvair les grans diferències que hi havia entre la gent de
muntanya i la de la ciutat.1

Després que els sarraïns deixessin aquestes terres i sobretot després
que Girona passà a poder de Carlemany el 785 i a poc a poc fins a la
reconquesta de Barcelona el 801, vingueren a repoblar aquestes
contrades molts descendents dels cristians hispans que s’havien
refugiat a l’altra banda dels Pirineus, de manera que encara en aquestes
valls hi ha força cognoms ultrapirinencs com Lleget i Giró. El
repobladors aportaren també les seves tradicions i els seus sants
patrons, en especial Sant Martí de Tours, d’aquí ve que al Montseny
hi hagi diverses esglésies parroquials dedicades a sants francesos, com
Sant Martí de Montnegre, Sant Martí de Sant Celoni, Sant Martí de
Mosqueroles,  Sant Martí de Riells,  Sant Projet de Palautordera, Sant
Sadurní de Collsabadell, l’ermita de Sant Guillem de Campis, etc.

Les terres de conreu eren guanyades al bosc pel sistema d’aprisió,
és a dir per persones, famílies o monestirs, que després de fer els
treballs corresponents de desbrossar el bosc, en demanaven el seu
reconeixement com a senyors, sotmesos als reis francs i després als
comtes, que eren senyors de tot, si bé aquests confiaren castells i terres
als nobles, els quals passaren a ser senyors directes dels pagesos.2

Aquests nobles feien amb els pagesos contractes anomenats

1. Fins aquí segueixo de prop la completa descripció de Llovera, La muntanya
de Baix, 8-13, 16-25.

2. Aquest sistema d’aprisió el tenen tan arrelat en l’inconscient els pagesos
d’aquestes contrades, que cosa que els deixis, ja sigui camp, casa o bosc –parlo per
experiència– pel fet d’haver-ho endreçat ja ho consideren seu o si més no que no se’ls
en pot privar mai més, encara que qui ho reclami en sigui l’amo.
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d’emfiteusi, és a dir, que el senyor o monestir conservava la propietat
de les terres i el pagès el domini útil o dret d’explotar-les pagant al
senyor l’establiment i anualment una quota fixa anomenada cens, que
solia ser algun animal de corral o alguna mesura de gra, i més tard
diners, i unes tasques variables, que eren una part de la collita. Així
naixeren els masos. Alguns anaren creixent durant molts anys, altres
quedaren ermats i d’altres ressorgiren després i han arribat fins avui.
N’hi havia que eren cases grans i senyorials ben situades sobre les
valls i amb gran extensions de camps de cultiu i bosc, engrandides
per herències, unions matrimonials i compres. A Olzinelles, les cases
grans foren Can Valls, Ca l’Agustí i Ca l’Alzina, i a Vilardell, Can
Batlle i Can Riera. Les cases de pagesos pobres no han durat tant com
les primeres i als costats de les més grans hi havia la dels masovers o
parcers, segons tinguessin arrendades per un tant fix anual o amb una
part de la collita. Això i l’èxode rural de la muntanya cap a la ciutat
ha fet que a poc a poc quedessin abandonades, però darrerament moltes
han estat recuperades com a residències de cap de setmana.

Hi comptava molt el respecte al pare de família, la importància de
l’hereu, i de la pubilla quan tot eren noies, els quals es quedaven a la
masia per no dividir la terra, tenien cura dels pares, mentre que els
seus germans s’havien d’establir pel seu compte o com a masovers
d’altri o com a mossos, però rebien de l’hereu el valor aproximat de
la quarta part de la finca a repartir entre tots. Quan una casa tenia
falta de braços es contractaven mossos, els quals menjaven i dormien
a la mateixa casa de l’amo. A les masies hi havia feina tot l’any, però
més o menys segons la temporada agrícola. A la tardor, la recol·lecció
i l’arada dels camps per sembrar els cereals; i a l’hivern es feien feines
forestals i de carboneria; a la primavera, el conreu del gra sembrat i
les males herbes. S’havia de cavar la terra, especialment per plantar-
hi la verdura, les hortalisses i les patates per menjar, el blat de moro,
les mongetes, etc. A l’estiu, segar i batre el gra, collir patates i regar
les hortes. Les dones, a més de les tasques casolanes de cuinar, rentar
i netejar, ajudaven els homes en les tasques agrícoles i recol·lectores
dels bolets, castanyes, maduixes, herbes medicinals, etc., i a munyir
les vaques i tenir cura de l’aviram. Anaven setmanalment al mercat
de Sant Celoni a vendre i a comprar productes per a la casa i els
vailets anaven a pasturar petits ramats de cabres o es llogaven de
pastors a les cases grans.

El bosc ha estat sempre una font de riquesa important, tant per la
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caça com pels seus fruits, entre ells els bolets, la fusta, la llenya i el
carbó. Entre tots els arbres sobresurt el Pi Gros de Can Valls, que és
un pi pinyoner d’unes dimensions espectaculars. El bosc fou explotat
forestalment fins a meitat del segle XX. A l’hivern tallaven els arbres,
collien les castanyes i feien el carbó, i a l’estiu es netejava el bosc i
pelava el suro. La major part dels arbres són rebrots d’altres tallats
anteriorment, però els pollancres foren plantats a les vores de les rieres.
Tot això portava una activitat bosquerola intensa, la qual cosa féu que
sorgissin un bon nombre d’oficis, avui desapareguts, relacionats amb
el bosc, com els feixiners, amb el seu dall i lligador de feixines, i els
costalers amb les destrals; talladors, amb els seus xerracs i destrals;
carboners amb les sàrries, aixades i destrals, dorafums, bruja, pales,
rampins, tràmecs, enterradora i romanes; els peladors; els roders amb
les seves destrals de tallar i xapar, talladors i coltells, banc d’allisar i
xapar per fer els rotllans i paquets; traginers amb els seus matxos de
bast i els arrencasoques de bruc i espinyonaires i els que feien carbonet
per encendre.

A Olzinelles, hi havia també pous de glaç, de gel de bassa o de
neu, que s’emmagatzemava per servir-la a l’estiu a Barcelona, com el
de Can Draper (1771); els forns de pega de Can Valls, que es relacio-
nen amb la indústria de la pega i l’enllumenat; els forns de rajoles de
Ca l’Agustí i  Can Caseta; i a Vilardell el molí fariner d’En Coll,
existent ja al segle XVI.3

A Olzinelles, no hi havia ramaderia per manca de prats. Abans, la
cacera era per necessitat d’alimentació, però ara només es practica
per esport, sobretot per la gent del camp i força de ciutat, que hi va
els caps de setmana, a més dels boletaires, castanyaires, excursionistes,
ecologistes, esportistes que fan marxes per la muntanya, estudiosos
de la natura, infants i joves d’acampada i badocs cosmopolites
assedegats de natura que mai falten. I de poc temps ençà, les escoles
d’infants que hi van per conèixer físicament els animals domèstics,
els arbres i les plantes amb les seves fulles i fruits que només coneixien
per la televisió o les il·lustracions dels llibres de text.

3. Id. Ibid., 120-148, 154-165.
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II. EL NOM «OLZINELLES» I LA PARRÒQUIA

Eclesiàsticament, Olzinelles formà part de l’arxiprestat de Sant
Celoni i de la diòcesi de Barcelona fins al 2004, avui de l’arxiprestat
del Montseny i diòcesi de Terrassa. El nom del lloc està documentat
des del 978 com Ellefredi, en una donació de diversos alous que féu
un tal Seniol al seu afillat Guillem. Sabem que passà a ser domini del
monestir benedictí de Sant Cugat del Vallès, el qual tenia moltes terres
en aquestes parts. Però no figura en el precepte del rei franc Lotari,
del 986, que confirma els béns de l’esmentat monestir, la qual cosa
vol dir que encara no li pertanyia.4

Sabem que el 6 de gener del 987 el comte Borrell vengué a un tal
El·lefred una vinya a Ardenna, al Penedès, i el 8 d’agost del mateix
any 987 un tal Ollofredi, comprà uns casals a la ciutat de Barcelona,
a Pere, fill de Maür, i a la seva muller Àuria.5 Potser és el del mateix
nom el personatge que els comtes Ramon i Ermessenda anomenen
«fidel servidor», a qui donen dues vinyes situades als afores de Bar-
celona, al camí que menava cap a Sant Cugat del Vallès, el 29 de
desembre del 993.6 En tot cas, sabem que l’indret passà a ser del
monestir de Sant Cugat del Vallès el 30 de març del 998, en què Ennegó
Bonfill permutà amb l’abat Ot de Sant Cugat certs béns, entre ells el
«Valle Ollofred», pel castell de Gelida i la seva església amb els seus
delmes i pertinences. El document diu que «Vallem Ollofredi» afron-
ta «a parte orientis in termino de villa que dicunt Elzinellas et vadit
iuxta termine de Vilarzello».7

Segur que el nom de la vall d’Olzinelles, deriva d’Ollofredi, el
personatge que donà nom a tota la vall, però com que la primera vegada
que apareix Elzinelles es parla de la vila d’Elzinelles, com a límit
oriental de dita vall, fa pensar que el nom fa referència a una antiga
vil·la romana, anomenada de les Olzinelles, és a dir de les petites
alzines –que per cert abunden en el lloc–, com Solius, dita villa Olivis,
la vila dels Olius (de les Oliveres). El 1331, en una admonició al
vescomte de Cabrera es parla del «Castrum Eulofredii, quod alias

4. RIUS II, 146-147.
5. FÀBREGA I, Doc. 171, 168 i 319.
6. Id. Ibid., Doc. 247. Encara es troba aquest Ollofredo com a testimoni en una

venda del mateix comte Ramon el 5 de juny del 997, Doc. 309.
7. Id. Ibid., Doc. 331.
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vocatur vallis de Ulzinellis»,8 de manera que el terme del castell
d’Ollofred era i es deia la Vall d’Olzinelles.

Segons un document del 21 de setembre del mateix any 998, el
comte Ramon i la seva esposa Ermessenda venen a Ennegó Bonfill
per quatre unces d’or el fisc de la «Vallem Oldofredi» prop de l’alou
de Sant Cugat del Vallès anomenat «Valle Gregoria» (Vallgorguina),
que afronta, com es diu al document anterior: «a parte orientis in
termino de villa que dicunt Olcinellas et vadit iuxta termine de
Vilarzello et inde pergit per termine de fisco que dicunt Monte Nigro»
i l’alou de «Valle Gorguria», tots dos del monestir de Sant Cugat.9

En efecte, el papa Silvestre II confirmà, el desembre de 1002, les
seves propietats al monestir vallesà, entre les quals hi havia «Vallem
Ildefredi cum terminis et adiacentiis suis»,10 però no parla de la vila
d’Olzinelles, si bé aquesta població devia quedar inclosa en la frase
«adiacentis suis». Tampoc no s’hi parla de cap poble ni església. No
apareix Olzinelles en la confirmació de Joan XVIII (1007), però creiem
que es tracta d’un lapsus, perquè li confirma la vall de Vallgorguina,
que sempre van juntes. 11 Sí que apareix com a propietat del monestir
santcugatenc en la confirmació del papa Benet VIII (23 de gener de
1023), que fa servir les mateixes paraules de la butlla de Silvestre II del
1002.12 El 1039, el comte Ramon Berenguer donà certes terres
d’Olzinelles al monestir de Sant Cugat.13 El 15 de maig de 1083, Guillem
Umbert de les Agudes i la seva esposa prometeren a l’abat de Sant
Cugat que no perjudicarien les seves possessions de Santa Maria de
Palautordera, Gualba, Tapioles, Vallgorguina, Pertegàs «vel in parrochia
S. Stefani de Valle Efredi».14 És la primera vegada que apareix el titular
de la parròquia. No apareix el nom d’Olzinelles en la confirmació dels
béns del monestir feta per Urbà II l’1 de desembre de 1098,15 però
segurament és perquè fa servir com a model la confirmació de 1007.

8. ADB, Reg. Com, vol. 5, fol. 15r.
9. FÀBREGA I, Doc. 337. Tenim notícia que el 6 de gener del 987, el comte Borrell

vengué a un tal Ellefred una vinya a Ardenna, al Penedès, Id. Ibid.,  Docs. 168, 319,
però no sabem que tingués relació amb Olzinelles.

10. RIUS II, 32.
11. RIUS II, 59.
12. RIUS II, 135.
13. RIUS II, 548.
14. RIUS II, 373.
15. RIUS III, 431.
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La butlla de Calixt II del 15 de febrer de 1120, confirmatòria dels
béns i drets del monestir de Sant Cugat, anomena la «Dominicaturam
de Olzinellis, cum decimis eiusdem dominicaturam de Valle Gregoria
integriter»,16 és a dir la senyoria d’Olzinelles, que ara s’escriu
indistintament «Olzinelles», «Ulzinelles» i «Otzinelles». El 13 de
gener de 1166, Riembau de Montseny, reconeix haver usurpat i intentat
cobrar amb violència impostos i taxes de Gualba, Palautordera i
Olzinelles, però advertit per Hug, arquebisbe de Tarragona, Benet
ardiaca de Barcelona i d’altres, demanà perdó i manifestà que la
senyoria d’Olzinelles era alou ple, lliure i franc del monestir de Sant
Cugat i per això la hi restituïa.17 El 1170 apareix el primer rector
conegut, anomenat Bernat, el qual el 1179 fa una donació a l’església
de Sant Esteve «Vallis Ollofredi», perquè cremi nit i dia una llàntia
davant l’altar de Santa Maria.18

El 23 de gener de 1234, Jaume I confirmà a Sant Cugat els castells
i possessions que tenia, entre els quals consta la «dominicaturam de
Tapioles et de Olzinellis et de Valle Gregoria, cum decimis et primiciis
cum afrontationibus et terminis et rebus ad easdem spectantibus».19

Però sabem que el 1274 el batlle del castell de Monclús, Bernat
Safràmia, nomenat per Riembau II de Montclús i la seva mare
Gueraula, tenia jurisdicció civil sobre Olzinelles. Més tard, les
parròquies d’Olzinelles i Vilardell passaren a ser de lliure col·lació
del bisbe de Barcelona.20

III. LES VISITES PASTORALS (SEGLES XIV-XX)

La primera visita pastoral conservada és del 20 de gener de 1303,
passada pel canonge de Barcelona, Raimon Aimerich i Grusmet i el
notari Ramon Dachs. Per aquest document sabem que el rector era
Arnau Sacosta, el qual adulterava amb Geralda, muller de Simó Alzina,
de la qual havia tingut dos fills. Així ho confessà el rector a Sant
Celoni davant el bisbe, el qual l’amonestà i li manà que no es vegessin

16. RIUS III, 46-47; P. JAFFÉ-S. LOEWENFELD, Regesta Pontificum Romanorum,
vol. I, Berlin, 1885, 6814.

17. RIUS III, 219.
18. ADB, Reg. Dotaliarum, vol. VII, fols. 175r-176r.
19. RIUS III, 432.
20. ADB, Ius Patronatum, vol. I, fol. 248r.
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més en llocs suspectes, sota pena de perdre el benefici curat, i li posà
una multa de 50 sous. D’altra banda, l’estat de parròquia era correcte.
Els testimonis sinodals eren Bernat Cases, Simó Alzina, Traver i Pere
Quintaneta, el qual acusà el rector d’haver-li pres una terra i que quan
li havia demanat per què la hi havia presa, l’eclesiàstic l’havia nafrat
al cap amb dos cops de bastó, però el rector es defensà dient que els
cops els hi donà a l’espatlla i que s’havia fet mal al cap en caure a
terra. Tot i això, el bisbe li imposà una multa de 20 sous.21

La segona visita conservada és del 5 de juny de 1310 i la passà
personalment el bisbe Ponç de Gualba, el qual tonsurà Francesc
Vilatort de Sant Celoni. El rector era el mateix Arnau Sacosta, a qui
s’acusa de no llevar-se fins que no ha sortit el sol i no tocar les
campanes ni resar matines –no tocar les campanes, sobretot a l’hivern,
causava un greu perjudici als treballs del camp, perquè els pagesos
no eren avisats a temps– i que no deia gaire missa, perquè estava en
pecat mortal, tal com havia succeït a la mort d’una filla d’en Tarrés,
quan digué que no podia celebrar missa perquè tenia altres negocis,
però els testimonis sinodals Pere Quintaneta, Maimon de Montsant,
Pere de Montalet, Pere Bach i Guillem de Terrens, deien que era perquè
tenia una meretriu a casa seva i per concubina Sobirana, muller de
Guillem de Celers, de la qual havia tingut un fill. El bisbe el multà
amb 50 sous i amb 50 més perquè tenia altres dos fills amb Geralda
Alzina. A més, l’amenaçà que el privaria de la parròquia si continuava
veient-se amb aquestes dues dones en lloc sospitosos.22

El 3 de juliol de 1326 visità per tercera vegada la parròquia el
bisbe Ponç de Gualba, al qual es queixaren els testimonis sinodals
Pere Agustí, Pere Bach, Pere Quintaneta, Jaume Garriga, Guillem
Tria i Berenguer de Puigoriol, que el rector era molt vell i no podia
alçar l’eucaristia quan deia missa, de manera que els feligresos dels
fons del temple no la podien veure (recordem que es celebrava
d’esquena al poble i que hi havia la creença que qui veia l’Eucaristia
aquell dia no moria) i no podia aspergir l’aigua beneïda; que la filla
del rector feia tres anys que havia cremat el vestit i el tabernacle de
la Mare de Déu; que les llànties no cremaven sempre i que no tenia
prou escolans.23 De manera que el mateix any foren tonsurats a Sant

21. ADB,VP, vol. 1/2, fol. 17v.
22. ADB,VP, vol. 1/2, fol. 144r.
23. ADB,VP, vol. 2, fol. 113v.
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Celoni els escolans d’Olzinelles, Bernat de Montsant i Berenguer
d’Oliana.24

Els anys següents no tenim visites pastorals, però sabem que el
1334 fou permutat un benefici de Mallorca per l’església d’Olzinelles
a favor de Marc Llorenç, el qual segurament n’era el rector.25 El 1374
se’n va fer una nova col·lació, segurament a favor del qui seria el tercer
rector conegut, Francesc Rossell,26 el qual, en efecte, ho era a la visita
del 13 d’octubre de 1379. El visitador trobà l’església ben proveïda
d’ornaments, però necessitada d’una gran i urgent reparació. No hi havia
copó, ni oli per a l’extremunció, ni s’hi guardava el Santíssim. El visi-
tador manà al rector tenir l’oli dels malalts i als fidels que, sota pena
d’interdicte eclesiàstic, reparessin el temple, perquè poguessin estar
dintre.27 En la visita del 2 d’octubre de 1382 el visitador manà al rector
mossèn Francesc Rossell comprar ornaments, un calze de plata i un
missal.28

Per la visita del 22 d’abril de 1403 sabem que el rector era mossèn
Bartomeu Framia, beneficiat de Santa Margarida de Mosqueroles a
l’altar de Sant Llorenç de la parroquial de Sant Celoni, i que Olzinelles
era servida per mossèn Guillem Trau, rector de Vallgorguina. El tem-
ple tenia dos altars, el de Sant Esteve i el de Santa Maria, amb els
corresponents ornaments, però no hi havia llànties ni campanes, ni
missal, ni epistolari i evangeliari en un sol volum, ni relíquies, ni
sagrari, i l’edifici necessitava reparació, cosa que el visitador manà
fer abans de dos anys.29

Per la visita passada el 30 d’octubre de 1413, sabem que la
parròquia tenia només vuit parroquials (cases) i el valor de les seves
rendes era de 14 o 15 lliures anuals. No tenia rector i continuava ser-
vida per mossèn Trau, des que el bisbe li renovà el permís el 19 de
juny de 1412. El cementiri estava ben arranjat; la rectoria estava bé i
també l’església, on hi havia l’altar de Sant Esteve amb ara consagra-
da sencera i cobert d’estovalles netes i bones; hi havia sagrari tancat
amb clau, pica baptimal i sants olis. A l’altar de Santa Maria no hi

24. ADB,VP, vol. 3, fol. 116v-117v.
25. ADB, Reg. Communis, vol. 6, fol. 14r.
26. ADB, Reg. Communis, vol. 37, fol. 107r.
27. ADB,VP, vol. 7, fol. 199r.
28. ADB,VP, vol. 8, fol. 38r.
29. ADB,VP, vol. 10, fol. 80r.
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havia cap benefici fundat i no tenia tovalles ni cobertor, cosa que el
visitador manà de fer, juntament amb un estoig per a guardar els sants
olis. També manà al rector que tingués un llibre de consueta i li imposà
dos florins de multa, sense que sapiguem per quina culpa.30

El 29 de maig de 1421, el clergue Joan Julià, delegat pel bisbe de
Barcelona per fer la visita pastoral al Vallès i Maresme, visità la
parròquia d’Olzinelles, que continuava sense rector a causa de la seva
poca renda, i era atesa per mossèn Ferrer Miquel, prevere beneficiat
de Sant Projet, de Santa Maria de Palautordera. Tot estava igual que
la visita anterior, però ara hi ha un sagrari amb clau, els sants olis i la
pica baptismal, «omnia bene et condecenter». L’altar de Sant Esteve
tenia dos canelobres de fusta amb braços de ferro, un calze de plata
daurat per dintre, amb la seva patena de set unces de pes, i un altre
amb patena «de piltre», un copó de fusta amb dos àngels de fusta, una
cada costat, tot daurat, amb una creu a sobre que tenia pintada la
imatge de Crist. Llibres: un missal, un volum d’epístoles i evangelis,
un de consueta, d’ordinari, i llegendaris santoral i dominical, tots de
pergamí. El retaule major, de fusta, qualificat de «satis competens»
tenia al mig la figura pintada de Sant Esteve, rodejada d’escenes de la
seva vida i martiri, i estava cobert amb una cortina de roba negra amb
estrelles blanques, les armes dels Cabrera i tres creus de fusta. Hi
havia tres casulles, una de tafetà vermell i les altres dues de roba
blanca, amb els corresponents estoles, maniples, alba, amit i cíngol,
tots «bons i competents». La rectoria necessitava reparació, però el
visitador no manà arranjar-la a causa de la poca renda que tenia (unes
12 lliures) i només set parroquians (cases). I perquè el beneficiat que
la servia la volia deixar, el visitador encarregà al rector de Vilardell
que en tingués cura i li donà llicència per a poder dir o fer dir dues
misses els diumenges i festes de guardar, l’una a Vilardell i l’altra a
Olzinelles, i que durant la setmana servís el benefici de Santa Maria
de Vilardell, en absència del beneficiat que el posseïa, per així poder
acréixer els seus ingressos.31

Per la visita del 24 de juliol de 1425 sabem que tot continuava
igual i bé com a l’anterior i el rector era el mateix, però les col·lacions
anomenen sempre primer Vilardell que Olzinelles, perquè el primer

30. ADB,VP, vol. 11, fols. 43v-44r.
31. ADB,VP, vol. 14, fol. 13r-14r (olim Xr-XIr).
32. ADB,VP, vol. 15, fols. 71r (olim XVr).
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poble es troba en més bon estat, com diuen les visites de 1413 i 1421.32

L’acta de la visita del 15 d’octubre de 1440 està partida de dalt a baix,
però sabem que en aquesta data i a causa de la precària situació
d’Olzinelles, el 15 d’octubre de 1440 el bisbe Simó Salvador uní
aquesta parròquia a la Vilardell, com a sufragània, i manà que el rec-
tor de les dues parròquies visqués a Vilardell.33 I així continuaria fins
el 1588, en què el rector passà a viure a Olzinelles, que tenia millor
casa i terres, i Vilardell restà com a sufragània seva i el 1442 el mateix
bisbe nomenà rector de totes dues  mossèn Francesc Escapulat.34

La visita del 24 de setembre de 1446 diu que l’Eucaristia es guar-
da al sagrari dins una capsa d’ivori. Tot està igual que les tres visites
anteriors i en bon estat, llevat del calze de plata, que té el peu trencat
i el visitador mana reparar. Ara hi ha, però, a més un missal votiu, un
oficiari notat en pergamí, un salteri ferial i un evangeliari notulat. Els
feligresos es queixen que el rector «dilapida» els ornaments, però el
rector diu bé dels feligresos. Però l’església amenaçava d’arruïnar-se
totalment.35 No tenim cap més visita del segle XV, però sabem que hi
hagué un llarg plet entre el rector d´Olzinelles i el de Vallgorguina
per qüestions de jurisdicció territorial i que el 1497 Olzinelles tenia
només sis cases habitades.36

S’inicia el segle XVI amb la visita del 31 d’agost de 1508, passada
pel bisbe titular d’Hipona. El nom de la parròquia s’escriu «Alzinellis»
i el rector n’era Sebastià Salba. Ara el sagrari era un armariet situat
darrere l’altar major, on es guardava l’Eucaristia en la mateixa capsa
d’ivori de 1446. L’altar major tenia l’ara trencada i per això el visita-
dor mana comprar-ne una de nova; les fonts baptismals són de pedra
i els sants olis es guarden en vasos d’estany. I a més del calze de plata
que guardaven els parroquians n’hi havia un altre de «piltren». Hi
havia també tres jocs de casulles (blanc, vermell i negre); i els llibres

33. ADB,VP, vol. 16, fols. 227r-v. El decret no es troba, pel fet d’estar malmès,
al llibre de visites, però Campillo transcriu aquesta part del decret: «Igitur parrochialis
ecclesias Sti. Lurentii de Vilardello et Sti. Stephani de Ulzinellis, nostrae diocesis
per Nos cum litteris nostris datis in villa Sti. Celedonii dictae nostrae diocesis, 15
mensis octobris anno a Nativitate Domini 1440 invicem perpetuo unitas», fol. 565r.

34. ADB, CAMPILLO, fol. 565r.
35. ADB,VP, vol. 19, fols. LXVIIIIr-LXXr diu: «Ecclesiam multum male totaliter

minatur ruinam».
36. La documentació d’aquest plet es guarda a l’ADB, Proc. 1744; J. IGLÉSIES,

El fogatge de 1497, vol. I, Barcelona, 1991, p. 200.
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havien augmentat amb un col·lectari, un evangeliari i passionari notat.
Ara es parla de la llàntia del Santíssim, que mantenien els parroquians
per torn un cada any, si bé per costum en tenia cura el més proper, que
era el de Can Valls. Per primera vegada es diu que al campanar hi ha
dues campanes «non bene ornatas» i dues de més petites que abans
estaven al campanar i ara són dins l’església, a més d’una campaneta
de mà, una llanterna per quan es va a portar els sagraments als malalts,
un vas de ferro per a l’aigua beneïda i un instrument de ferro per a fer
hòsties, que guardava el rector a la seva casa de Vilardell i dues
canadelles de vidre. L’església estava «més de miga totalment
destruïda i arruinada», però els parroquians l’havien començat a re-
parar i prometeren acabar la seva reparació abans d’un any i restituir-
hi l’altar, el retaule i les portes d’entrada, i que per tot el mes d’octubre
vinent cobririen tota la part d’església encara descoberta i així els ho
manà que ho fessin el visitador. De casa rectoral, en canvi, no se’n
parla perquè no n’hi havia.37

Jaume Valls, el 6 d’abril de 1511 visità Olzinelles i hi trobà el
mateix rector. Tornà a manar tot el que s’havia manat a la visita ante-
rior, que es comprés una ara consagrada per l’altar major, una tapadora
per a la pica baptismal i que es guardi tancada amb clau amb els sants
olis, i manà fer un alba, un amit, dues tovalloles i tres «garnatxias» i
una casulla per suplir els que hi havia, que havien estat robats per un
lladre, no feia gaire temps. L’església havia estat ja coberta i el visita-
dor manà que posessin les dues campanetes al campanar, que
compressin una pica d’aigua beneïda de pedra de Girona, que
tanquessin el cementiri amb parets i un portal de reixa de fusta, perquè
no hi entressin les bèsties. Continuaven sense haver posat ni els
fonaments de la rectoria.38  El 7 d’octubre de 1513 hi hagué nova
visita, en la qual es va renovar tot el que havia manat la de 1511. El 7
de maig de 1551 hi hagué nova visita, essent ja rector mossèn Baltasar
Tarré. Tot estava com la visita anterior, però s’havia fet la rectoria,39

que estava llogada a un tal Domènech, i la parròquia el 1553 només
tenia cinc cases.40

El 28 d’agost de 1567, el rector era el mateix mossèn Tarré, però

37. ADB,VP, vol. 29, fols. 94r-v.
38. ADB,VP, vol. 32, fol. 117v (olim XXXXIIv).
39. ADB,VP, vol. 42, fol. 41bisr.
40. J. IGLÉSIES, El fogatge de 1553, vol. I, Barcelona, 1979, 30, 378.
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era servida pel prevere mossèn Joan Dossa i el visitador diu que tot
estava «satis decenter». L’altar i retaule de Sant Esteve eren els de
1421. Hi havia, però, una casulla vermella amb imatges brodades amb
fil daurat i una altra negra; un missal ordinari; un ornament morat
amb la imatge de Santa Maria i el seu fill; una imatge en un gonfaló
de serrell vermell. El visitador manà canviar el calze de «piltren» per
un de plata amb la seva patena; una creu de plata sobredaurada amb
santcrist i una llàntia que cremés davant l’altar major, amb la seva
bacina. L’altar de Santa Maria tenia el retaule pintat de nou, al bell
mig del qual hi ha la imatge de la Mare de Déu amb el seu Fill «de
bulto» i corona de plata, tot «satis decenter».41

La següent visita es passà l’11 de maig de 1574 i per primera
vegada per comptes d’Alzinellis s’anomena Olzinelles. El rector en-
cara n’era mossèn Tarré. Tot està com en la visita anterior, però ara la
parròquia ja té el calze de plata i per primera vegada es parla dels
seus llibres sagramentals, que eren els de baptismes, esponsals,
funerals, confidents (testaments) i excomunicats. El visitador manà
als obrers de la parròquia que compressin un missal romà i una sacra
dels novament impresos i examinà les obres de l’església, que devien
ser les de les capelles laterals gòtiques, les quals formen un fals
creuer.42

El 15 d’octubre de 1578 hi continuava el mateix rector, però era
servida pel prevere de Sant Celoni, mossèn Jeroni Cavall. El visita-
dor manà fer un copó de plata per a substituir el d’estany; un cobertor
per a la pica baptismal i unes crismeres d’argent; a més de reparar la
rectoria i tancar el cementiri amb parets abans d’un any.43

El 28 d’octubre de 1581, el rector n’era mossèn Bartomeu Rossell
i residia a Olzinelles. La parròquia només tenia tres cases de
parroquians, els quals reparaven l’església. Els objectes i ornaments
litúrgics són bons, però el visitador torna a manar allò disposat a la
visita anterior, com també la prossecució de les obres de l’església,
rectoria i cementiri.44 El 18 de maig de 1583 comparegueren davant
del bisbe, a Sant Celoni, Pere Valls i Antoni Alzina, obrers d’Olzinelles
aquell any –el càrrec era anyal–, Francesc Ribosa, obrer, i Bernat Lloró,

41. ADB,VP, vol. 42, fol. 115v.
42. ADB,VP, vol. 44, fol. 28r.
43. ADB,VP, vol. 45, fol. 67v.
44. ADB,VP, vol. 45, fol. 122r; vol. 47, fol. 199v.
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baciner de les ànimes, i Antoni Batlle, sagristà de Vilardell, i el  rec-
tor d’ambdues parròquies, perquè a totes dues parròquies s’havia de
bastir casa pel rector i volien alguns aclariments. El bisbe manà que
«los de Olzinelles dins de un any agen acabada la casa que tenen
començada per lo rector y los de Vilardell que contribuescan en dita
obra y dins de tres anys fassen també los de Vilardell per dit rector o
son vicari altra casa per los inconvenients que y son, y los de
Olzinelles que agen de contribuir també en fer dita casa». I que
qualsevol diferència que sorgís, la dirimís el rector de Sant Celoni. I
que una vegada acabades les cases, l’una serà per al rector i l’altra
per al vicari i el bisbe dirà en quina ha de viure el rector. I manà al
rector d’Olzinelles capbrevar les propietats parroquials, portar el
llevador de les rendes de dites esglésies; i que «llige la doctrina cris-
tiana quiscun diumenge y toque la campana».45 La següent visita
tingué lloc l’11 de juliol de 1586 i el visitador renovà els manaments
de la de 1581, però ara era vicari mossèn Miquel Riera, resident a
Sant Celoni.46 La visita de 1588 diu que el curat rendeix 80 lliures
anuals i que tot està bé, però el visitador torna a manar fer un copó de
plata i una cortineta per al sagrari. Ara, a més dels altars de Sant
Esteve i Santa Maria, de pedra i amb retaules pintats, es parla de l’altar
de Sant Roc, per al qual el visitador mana fer un retaule de fusta abans
de dos anys.47 A la visita del 17 de novembre de 1591 continua essent
rector mossèn Bartomeu Rossell i s’està bastint un nou retaule per a
l’altar major, però l’altar de Sant Roc encara no en té i per això el
visitador torna manar-lo fer abans d’un any o bé una imatge del sant.48

El 14 d’octubre de 1600 el visitador Ildefons Colomer manà «com-
prar quatre llibres blanchs, en els quals el rector –que continuava
essent mossèn Bartomeu Rossell–, sots pena d’excomunió, continue
los noms dels batejats, confessats, esposats y difunts». L’acta de visi-
ta diu que el nou retaule de l’altar major encara no està pintat i dóna
el inventari dels vasos i ornaments litúrgics següent: un gonfaló, una
creu de fusta, dos mantells d’altar, tres altars amb tres ares; l’altar
major amb una sacra  i un missal; un llibre ordinari del bisbat; un
llibret per a les sepultures; un calze de plata i una pàl·lia de tafetà

45. ADB,VP, vol. 46, fol. 19r.
46. ADB,VP, vol. 48, fol. 143r (ara 155r).
47. ADB,VP, vol. 49, fol. 112v.
48. ADB,VP, vol. 52, fol. 4r.
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vermell; unes crismeres petites de plata; «una custòdia de plata (copó)
en la qual està lo Santíssim Sacrament, un pavellonet de tafetà vermell
y unas cortinas de jal vermell en lo sacrari; una casulla de porcadello
fals narenjat i blanch y ab sa stola y maniple, bona; altra casulla de
satí blau de lentas, ab sa stola, y una caldereta de aram y una cam-
pana y una llanterna; una làmpara davant l’altar major i altra davant
l’altar de N. Sra. i canelobres de ferro; dos ciris grans; dos campanes
al campanar; i un rollo de set campanelas». Manà al rector guardar
bé i reparar els vasos i ornaments sagrats; fer una caixa forta clavada
a la paret amb tres panys diferents, una de les claus l’havia de guardar
el mateix rector, i les altres dues, una cada obrer.  Que el rector posi
porta «en la obertura que ha fet rera l’altar major per entrar a la
rectoria, de tal modo que els qui entran per dita porta no vejin lo
sacrament, perquè se habia trobat yndecentment».  També manà als
feligresos pagar el que devien per al sosteniment de l’església, que
els baciners, un cop acabada la missa dominical, facin anotar al rec-
tor en un llibre els diners rebuts i els guardin en l’esmentada caixa
forta; que els obrers, baciners i administradors fossin elegits per la
major part dels vots dels parroquians cada any i els elegits tenien
obligació d’acceptar els càrrecs. El visitador administrà el sagrament
de la confirmació i constatà que la rectoria estava bé. El rector fou
acusat de tenir un fill i el visitador li manà que el tragués de la rectoria
a ell i a la seva mare.49

Sabem que el 12 d’octubre de 1603 fou erigida la confraria del
Roser a l’altar de la seva advocació, que devia ser l’antic dedicat a
Santa Maria. Segons el costumari, «es fa la festa del Roser lo die 4
d’agost y és l’endemà de la Festa Major de Sant Esteve». A més «se
celebra una missa resada cada primer diumenge de mes en lo altar
de Ntra. Sra. del Roser en esta iglésia de Olzinelles per los confrares
i confraresses del Roser de dita parroquial iglésia després de feta la
pofessó per lo circuït de dita iglésia y avent tornat cantada la Salve y
goigs en dit altar com és costum des de la erecció de dita confraria».
I un aniversari anyal pels confrares difunts. Hem trobat uns «Goigs del
Santíssim Rosari per tot lo temps de l’any, que se cantan en la iglésia
parroquial de Sant Esteve de Olzinelles, bisbat de Barcelona», editats
a «Barcelona, en la estampa de Joseph Altés, llibreter al carrer de la

49. ADB,VP, vol. 58, fols. 257r-258v.
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llibreteria. Any 1743», que segurament no serien els primers impresos.
El contingut de la lletra és el general i per tant no fa cap referència a
Olzinelles. No hi ha música, perquè amb tota seguretat era la comuna.
Hi ha un gravat on es veu la Mare de Déu del Roser donant el rosari a
sant Domingo de Guzmán i a Santa Caterina de Siena, agenollats als
seus peus segons la composició tradicional aleshores i fins al segle
XIX. I al peu hi ha la relació d’«Indulgèncias que guanyan los confrares
y confraressas de Nostra Senyora del Roser».50

A la visita del 6 de novembre de 1604 continua com a rector mossèn
Rossell, l’altar de Sant Roc ja té retaule, encara no pintat del tot. El
visitador mana als obrers reparar el sagrari, fer un cobertor per a l’altar
de Sant Roc, comprar una casulla negra i un confessonari.51 Hi hagué
nova visita el 6 de novembre de 1606. Tot continuava igual que a la
visita anterior i el rector era el mateix.52 El visitador manà als obrers
comprar dos corporals i dos cobertors per al sagrari, dels quatre colors
litúrgics; que facin «pintar lo sagrari de blau ab estrelles dorades y en
les portetas de fora un calzer ab una òstia y així mateix fazen ab la
caixeta i dos sabanetes i una ara per tenir dins el sacrari de la yglésia
d’Olzinelles»; «pintar les parets de les fonts baptismals lo baptisme de
S. Joan Baptista com bateja nostre Senyor Déu Jesuchrist en lo riu
Jordà» i fer per a ambdues esglésies «uns banquets de fusta foradats
per tenir los ciris».53 El 28 de setembre de 1607, hi tornà a haver-hi
visita. Ara el rector és mossèn Joan de San Salvador. El visitador manà
tot el manat a la visita de 1606 i a més fer una capseta de plata per a
guardar el Santíssim dins el sagrari, mentre el copó era portat als malalts,
una cortineta per al sagrari i pintar a la paret del baptisteri el baptisme
de Jesús al Jordà; i posar un santcrist al mig de l’altar major.54

Per la visita de l’11 de setembre de 1609 sabem que el rector era
el mateix que a la visita anterior, que s’havia comprat tot el referent
al sagrari i que a la resta de l’església tot està bé. Ara l’altar de la
Mare de Déu es diu de «Santa Maria del Rosario», del qual té cura la
confraria, que està ben administrada i no té deutes. El visitador mana
als obrers fer «un padró en el cementiri y una creu de ferro de alçària

50. ADB, Olzinelles, Caixa 47, Costumari.
51. ADB,VP, vol. 52, fol. 114v.
52. ADB,VP, vol. 52, fol. 188v.
53. ADB,VP, vol. 52, fol. 189r-v.
54. ADB,VP, vol. 63, fol. 157r.
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de 3 pams». No hi ha escàndols públics i la rectoria és una «domus
bene constructam».55 Per la visita del 13 de novembre de 1610 sabem
que el rector continua essent mossèn Sant Salvador i que ara l’altar
major té un cobertor de cuiro amb un pal·li on hi ha brodada al mig la
imatge de Sant Esteve amb fil d’or; i que el retaule ha estat novament
fabricat i pintat amb la imatge de Sant Esteve «de bulto». El visitador
torna a manar als obrers que facin un cobertor per a les fonts
baptismals, que comprin  «una petxina o casseta de plata o de vidre
per batejar»; «folrar lo sacrari del Santíssim Sagrament de tafetà car-
mesí»; «reparar lo cor» i que el rector redacti un «estat de la parròquia»
i una «consueta».56

La següent visita pastoral es realitzà el 23 de setembre de 1625.
Per ella sabem que ara el rector era mossèn Jacint Ferrer i que davant
l’altar major penjava una llàntia. El visitador mana sota pena
d’excomunió fer «uns corporals petits per dintre del sagrari»; «daurar
lo sacrari o bé aquell cobrir de tafetà» i «fer una casseta de plata» per
batejar. Per l’inventari sabem que ara hi ha «una veracreu ab son peu
de plata blanca; una reserva de plata blanca per portar lo Santíssim
Sagrament als malalts i una custòdia de plata blanca, una pau de
plata blanca, tres casulles, una de taffetà blanc, altra negra y altra
de taffetà groch; (i) una capa; tres canuts ab sos amits i sinyells».
Mana a Anna Garrella «que pagui 30 sous pels ous que ha arreplegat
els anys passats i fent el contrari quan vinga a misa la tinguen de
traurer de la iglésia», i això mateix a Paula Alzina, donzella. Mana
als obrers que instin els deutors de l’església a pagar els seus deutes.
En aquest temps a Olzinelles hi havia fundats 8 aniversaris i 62 misses,
de les quals 52 eren a 3 sous de caritat i la resta a 4 sous.57

Novament hi hagué visita pastoral l’1 d’octubre de 1627. Ara el
rector és mossèn Miquel Padrer, perquè l’anterior ha passat a ser
beneficiat de Sant Celoni. Tot està igual de bé que a la visita anterior,
però el visitador mana als obrers que «reparen lo paviment de la
isglésia» i netegin el cementiri; que «Maria, habitant del Mas Agustí
accepti el càrrec de llevadora dels ous»; que l’antic rector pagui al
nou certa quantitat «per l’escala seva aportada que puja a la golfa i
per altres obres necessàries en dita rectoria»; que Can Valls «doni

55. ADB,VP, vol. 52, fols. 271r-v.
56. ADB,VP, vol. 52, fols. 315v-316r.
57. ADB,VP, vol. 52, fols. 386v, 390v-391r.
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compte dels arrendaments del trenta imposat a obres y per lo retaula
de l’altar major de dita ysglésia» i que dintre de quize dies aporti els
contractes «sota pena de privació d’ingrés en la isglésia i si ja és
dintre de parar els oficis divinals».58

El 5 d’octubre de 1629 hi havia el mateix rector mossèn Padrer i
tot estava bé. Ara eren administradors de la confraria del Roser, Miquel
Mora i Martí Puigvert; l’altar de Sant Roc era també de Sant Isidre,
les imatges dels quals estaven al bell mig del retaule. El visitador
tornà a manar als obrers que exigissin als deutors que paguessin el
que devien a l’església, fer una creueta de plata per a les crismeres, i
al rector que «fassa fer un armari ahont haja de tenir los llibres i
actes de la yglésia, manuals i notes recondits, portant aquells molt
ben regulats, de hont en lo esdevenidor no puga succeir algun dany
per als contrahents».59

Hi havia el mateix rector a la visita del 24 de novembre de 1635.
Tot està bé i ben administrat i s’han complert els manaments de la
visita anterior. Ara el visitador mana fer, com a Badalona, un llibre de
difunts per a anotar els llegats, les obres pies i els funerals, mira els
testaments i apunta data i notari per a obligar els hereus al compliment
de la voluntat dels difunts. Però el visitador constata que «les teulades
de dita isglésia tenen necessitat de reparació i així mateix lo altar
major de aquella de ésser pintat»; accepta les aportacions promeses
pel rector i els feligresos i mana fer les dites obres i en cas que no
arribin els diners, permet de vendre dos dels quatre ciris que hi ha a
l’església, un de l’administració de les dones i l’altre de Sant Sebastià.
I demana al nét de Pere Valls, del mateix nom, que passi davant del
rector comptes de l’administració de dita església, cosa que no havia
fet el seu avi essent obrer. El cementiri estava tancat amb clau, la
rectoria «és bastant ben construïda», entre els feligresos no hi ha
escàndols públics i el rector compleix amb les seves obligacions, però
el visitador li mana que faci un memorial de tots els testaments rebuts
i el presenti al notari de la cúria eclesiàstica de Barcelona, perquè es
faci complir les voluntats dels difunts i es copiï en el llibre de visites
l’edicte de dita cúria i es posi al cartell de l’església, perquè tothom
se n’assabenti.60

58. ADB,VP, vol. 52, fols. 464v-465r, 109v.
59. ADB,VP, vol. 52, fols. 652r-v.
60. ADB,VP, vol. 71, fols. 21r-v.
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Després d’aquesta visita i per mor de la Guerra dels Segadors no
se’n féu cap altra fins al 13 de desembre de 1657. Per ella sabem que
el rector era mossèn Joan Font, que feia pocs mesos havia succeït al
difunt mossèn Pere Arquer, i els obrers Nicolau Alzina i Antoni Mora.
L’església està igual que l’última visita i, com el cementiri, tot està
bé. Entre la feligresia no hi havia cap «vici» públic i tot està ben
administrat. No obstant això, el visitador mana que s’aclareixin els
deutes de capitals de 50 i 60 lliures i censals de 50 sous de pensió
establerts amb la comunitat de beneficiats de Sant Celoni i amb el
senyor Jalpí per a l’obra de l’església i defensar per via de justícia la
lluïssor de dits censals;  i si no, que els marmessors de l’antic rector
els restitueixin dels béns d’aquest.  I  que tots els deutors i
administradors paguin el que deuen a la parròquia.61

Després d’aquesta visita, hem d’esperar el 20 d’abril de 1694 per
trobar-ne una altra. Ara el rector és mossèn Joan Antoni Bada, el qual
«tiene oración mental un día en la parroquia y otro día de fiesta en la
sufragánea, y asimismo la doctrina christiana la enseña». El visita-
dor mana fer una paret a l’entrada del cementiri «porque las bestias
no puedan entrar en él»; «una cruz de plata, pequeña, para poner
encima de las crismeras» i que «se acomoden la iglesia y el tejado
della dentro de un mes».62 Dos anys després, el 20 de febrero de 1696,
el rector és el doctor Alfonso Montesinos. El visitador assegura que a
l’església, rectoria i cementiri «no y falta res». I els obrers Antoni
Garrell i T. Terrades «han donat compte y no’s deu res y (tot) està ben
administrat».63

Vingué la Guerra de Successió, de manera que no és gens estrany
que la primera visita pastoral del segle XVIII a Olzinelles, la fes el
bisbe el 6 d’abril de 1727. Tot estava bé i el rector era mossèn Marc
Pasqual, servit per un criat, que primer va ser Lluís Buera (1732-36)
i després Aciscle Planes (1742-51).64 Ara es parla de l’altar del
Santcrist, que és el mateix que el de Sant Roc i Sant Isidre. El bisbe
demana als administradors que tornin les seixanta lliures que mancaven
dels comptes; que els masos que ajudaven  que sempre cremés la llàntia
del Santíssim i a la sagristia paguessin el que devien i que si no n’hi

61. ADB,VP, vol. 52, fols. 723v-724r.
62. ADB,VP, vol. 47, fol. 89r.
63. ADB,VP, vol. 47, fol. 126v.
64. APO, Index, 150, 251, 252.
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havia prou, que els altres masos hi aportessin alguna cosa; que es
rebaixi el sòl del cementiri fins al nivell de l’església i se’n treguin
els que hi són enterrats; i perquè algú volia fer una fundació de vespres
cantades per al dia de la festa major, concedeix als que hi assisteixin
quaranta dies de perdó.65

La visita següent fou passada el 12 de març de 1734 per Francesc
Calsina.  Per ella sabem que el rector n’era encara mossèn Pasqual i
els obrers Vicenç Morera i Joan Plana; administradors de la Confraria
del Roser eren  Jaume Alzina i Miquel Arabia. Tot està bé i ben
administrat. L’altar de Sant Isidre és administrat per Antoni Riva i
celebra la seva festa el 15 de maig. El visitador mana restaurar l’antic
costum d’elegir dos obrers i baciners d’ànimes cada any el dia de
l’Ascensió, que donin comptes al rector en acabar el seu temps i que
el rector i els obrers que pleguen elegeixin els nous obrers. Incorpo-
rada a l’acta de visita hi ha la petició de Vicenç Morera i Valls d’obrir
una tomba per a ell i la seva família davant l’altar del Sant Crist i Sant
Isidre i la llicència del visitador (13 de març de 1734) a canvi de deu
lliures per a l’obra de l’església i amb la condició de fer la tomba deu
peus allunyada de la mesa de l’esmentat altar, i com que encara aquesta
tomba i la seva làpida estan in situ, ens assabentem del que fins ara
no sabíem: que l’altar del Santcrist estava a la capella esquerra, de
cara a la porta de l’església i el del Roser a la capella dreta, en la
mateixa posició.66

Tres anys més tard, el 5 de juny de 1737 hi hagué nova visita. Hi
havia el mateix rector i tot estava igual. El visitador manà als obrers
que tinguessin un llibre de comptes i una caixa amb tres claus per a
guardar els diners; que facin fer una capa morada i verda  i una sagristia
nova per a «retirar lo altar major per a que quede més capaz lo
presbyteri».67 La visita següent, passada el 27 de maig de 1739 no
parla de la nova sagristia, la qual cosa segurament vol dir que ja estava

65. ADB,VP, vol. 74, fols. 128r-130r. Era corrent fer fundacions semblants a la
que féu el Dr. Miquel Pujades, fill del Mas Pujades de Vallgorguina i rector de
Maranchón (Guadalajara), que el 1758 delegà en el seu germà fra Andreu Pujades,
frare del convent de Sant Agustí de Barcelona per a fundar una obra pia per a «man-
tener estudiantes, casar doncellas o darles estado religioso», entre els descendents de
Can Pujades, deixant-hi com a administrador el rector de Vallgorguina, ADB,
Olzinelles, Caixa 47.

66. ADB,VP, vol. 47, fols. 199v-203r; ADB, Reg, Gratiarum, vol. 59, fol. 155v.
67. ADB,VP, vol. 76, fols. 719r-720r.
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feta i diu que entre les dues parròquies hi ha 170 ànimes de comunió.68

El rector era el mateix a la visita del 14 de maig de 1743, en la qual el
visitador ho trobà tot bé, però decretà que les cases que no paguessin
el que devien perquè cremés dia i nit la llàntia del Santíssim, quan
se’ls mori algú de casa no tocaran les campanes ni el obrers facilita-
ran la cera per a l’enterrament.69

El 22 de setembre de 1753 encara és rector mossèn Marc Pasqual
i des del 7 de maig del mateix any i per tres anys té per vicari mossèn
Francesc Pasqual, potser germà o nebot seu, i acull a la rectoria mossèn
Francesc Febres, antic rector de Gualba. Tot està bé i  és ben
administrat.  Són obrers Jaume Moretó i  Bartomeu Camps;
administradors de l’altar de Sant Esteve, Antoni Domènech i Antoni
Puigvert;  de la confraria del Roser –l’altar de la qual està
«decentissime»– Joan Camps i Josep Garrell; i de l’altar de Sant Isidre,
Josep Terrades i Josep Oliva.70 Segons la visita del 5 de novembre de
1756, hi continua el mateix rector mossèn Marc i tot a l’església està
igual, llevat d’un nou altar amb retaule dedicat als Sagrats Cors de
Jesús i Maria. El visitador renova els manaments de donar comptes
anyals de l’administració.71

Per cert, tenim, encara que sense data, els Goigs / del gloriós /
proto:màrtir / Sant Esteve / que es venera en la / Església parroquial
/ d’Olzinelles (Bisbat / de Barcelona).  Hi ha un gravat de boix, que
representa el martiri de Sant Esteve i la llegenda: S. Esteva. La lletra
dels goigs és anònima i sense música –fins ara es cantaven amb la
comuna de tot Catalunya–  i per tornada diu: «Siau-nos sempre advocat
/ Sant Esteve gloriós». Al llarg d’onze estrofes ressegueix la vida i
martiri del sant segons els Fets dels Apòstols, començant per enaltir
les virtuts del sant com a «custodi virtuós de viudes», ple de l’Esperit
Sant, que predicava la fe i convertia moltes persones. Davant els
enemics, el seu rostre resplendia. Els enemics els portaren fora de la
ciutat de Jerusalem i allà l’apedregaren fins a morir. I per les seves
pregàries i exemple, es convertí el futur sant Pau. El seu cos fou
guardat en lloc desconegut, però més tard fou miraculosament trobat.
Al poble d’Olzinelles ha curat tolits i contrets i «de tots mals en deu

68. ADB,VP, vol. 77, fols. 46v-47r.
69. ADB,VP, vol. 79, fols. 61r-v, 65r.
70. ADB,VP, vol. 81bis, fol. 18r.
71. ADB,VP, vol. 82, fols. 111r-v, 112r.
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victòria»; deslliurà dels moros el seu devot Pinós d’Olzinelles –que
no sabem qui era ni quan succeí el fet que invocant el seu patró es va
veure lliure dels seus captors–, demanen que els curi del mal de pedra
–sens dubte perquè el sant fou apedregat– i protegeixi la seva confraria,
encara que no consta que n’hi hagués mai cap. La qual cosa fa suposar
que potser són uns goigs manllevats d’un altre lloc i adaptats a
Olzinelles al segle XVI i retocats posteriorment el XVIII.

Després hem d’esperar el 22 de juliol de 1771 per tenir una altra
visita, segons la qual ara el rector és el doctor Josep Vives i Alzina i
les dues parròquies tenien 160 ànimes de comunió. El bisbe administrà
la confirmació a 36 feligresos i renovà als obrers el manament de
retre anualment comptes de la seva administració; que el rector arrangi
els llibres parroquials segons el ritual i que examini els llibres de
fundacions i les seves rendes.72

Per la visita del 22 de juny de 1776 sabem que el bisbe confirmà;
que el rector era el mateix doctor Vives, natural de Monistrol de
Montserrat i de 56 anys d’edat, i com que no tenia vicari, els diumenges
havia de dir dues misses, l’una a Olzinelles i l’altra a Vilardell. Ara hi
ha una relíquia de la veracreu. Tot està correcte com el 1771, però el
bisbe mana al rector que faci l’inventari dels llibres i documents de
l’arxiu parroquial, el qual té llibres de baptismes, confirmacions,
casaments i enterraments comuns per a les dues parròquies, més el
llibre de fundacions, de l’obra, de les administracions del Roser, Sant
Esteve, Sant Isidre, Sagrats Cors de Jesús i Maria, Sant Roc i Sant
Sebastià i el de «les aplegadores». Estableix l’almoina de 6 sous per
cada missa resada i 16 per les d’aniversari, però si les ha d’anar a dir a
Vilardell, 8 sous i una lliura, respectivament. En total, entre les dues
parròquies hi havia 140 ànimes de comunió. Els delmes que es pagaven
eren una onzena part, de la qual les dues terceres parts eren per al rec-
tor i la tercera per al baró de Vilardell, veí de Mataró, però els delmes
dels novals eren tots per al rector. La rectoria d’Olzinelles tenia «como
seis quarteras de tierra de sembradura y un pedazo de bosque, y con
todo vale 600 libras y es de libre colación» del bisbe. La Casa Valls era
l’única que tenia sepultura dins el temple. I la festa major sempre se
celebrava el 3 d’agost «día de la Invención de San Esteban».73

El 31 de maig de 1781 hi hagué nova visita, per la qual sabem que

72. ADB,VP, vol. 84, fol. 56r-v.
73. ADB,VP, vol. 86, fols. 39r-40r.
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continuava com a rector el doctor Vives i que ara hi havia la Confraria
de les Ànimes. El bisbe manà al rector que tingués llibre de misses i li
reiterà el manament que abans de dos mesos fes inventari dels arxius
parroquials d’Olzinelles i de Vilardell i n’enviés còpia a la secretaria
de cambra del bisbat. El rector féu efectivament inventari dels dos
arxius i els signà l’1 d’agost de 1781. Segons aquests inventaris, hi
havia nou manuals d’escriptures vàries (1541-1626), tres volums de
baptismes, desposoris, funerals i rendes (1568-1606) (1613-1722) i
(1723-81), dos de confirmacions (1717-71) (1771-81), tres llibres de
casaments (1613-1717) (1613-1722) (1723-81) i tres d’òbits, un
d’Olzinelles (1613-1765), un altre de Vilardell (1613-1765), i el ter-
cer d’ambdues parròquies (1723-81). També hi havia un llibre de
sinodals, rituals vells i nous, llibres de fundacions i rendes i el llevador
dels cobraments, actes de rendes, llibres de celebració, de les visites
pastorals, del bací de les Ànimes i el de «les deixes que fan los
feligresos per suffragi en sos testaments», llibre d’àpoques,
arrendaments, capítols matrimonials, etc. (1718-51), plecs de
testaments (1650-1781), edictes i cartells i «moltes llibretes de
col·lectes de fruits».74

Deu anys després, el maig de 1791 el rector fou cridat a Sant Celoni
per passar la visita. Hi acudí amb els llibres parroquials, que foren
aprovats. Únicament se li manà celebrar la festa del Roser el primer
diumenge de maig –i no el 4 d’agost com fins ara.75 Després Olzinelles
no fou visitat pastoralment pel bisbe fins el 24 de maig de 1816, en què
administrà la confirmació, examinà els llibres de les administracions
del Roser, Sant Esteve, Sant Isidre, Sant Sebastià, Santcrist  i Nostra
Senyora de la Cistelleta, i manà que el producte de l’obra i de les
administracions es diposités cada any en una caixa tancada amb tres
claus, una de les quals l’havia de tenir el rector i les altres dues una
cada obrer. I a petició del senyor Francesc Valls aprovà de nou la capella
pública de la Casa Valls perquè s’hi pogués continuar celebrant missa.76

74. ADB,VP, vol. 87, fol. 263r-v.
75. ADB,VP, vol. 88, fol. 175r-v.
76. ADB,VP, vol. 89, pàgs.  129-130. El nom de Mare de Déu de la Cistella o

Cistelleta era comú a totes les parròquies del Vallès. Tenia aquest nom, perquè com
que el diumenge no es treballa, i el treball de les gallines és pondre ous, els que
ponien el diumenge es consideraven propietat de la Mare de Déu, i per això es
dipositaven a la cistella del seu altar durant un dia i després es venien per a comprar
un ciri que cremés nit i dia davant de la seva imatge i els diners sobrants s’esmerçaven
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Passaren trenta-cinc anys sense cap visita pastoral, fins al 27 de
juny de 1851, en la qual el bisbe manà al rector, que era mossèn Pal·ladi
Pujol, que «certificara anualmente el cumplimiento de aniversarios,
misas y demás, no en globo sino en detalle, dando razón de los que
no se celebren según està dispuesto por la visita del año de 1781...Re-
prueba Su Illma. altamente la irreverente manera de certificar que se
advierte en la página 96 del titulado Llibre de la celebració». I li
demanà que preguntés als seus antecessors, els ecònoms mossèn
Ramon Bigas i mossèn Miquel Rafecas, si ells complien les misses
fundacionals i en cas afirmatiu que les anoti en el llibre, i si no, que
li’n doni avís. També manà posar les ares un dit per damunt de l’altar
i retirar les que no tinguessin relíquies.77 El rector li demana permís
per a vendre la premsa de vi que no es fa servir de la casa bodega de
Sant Celoni, per 70 o 80 lliures i prendre les 52 lliures i 12 sous
dipositats a Granollers per a reparar l’esmentada casa, que està «en
estado fatalísimo», perquè una vegada s’ha cobrat el rector la missa
que diu cada diumenge, no queda res per a la seva reparació. Per
l’estat de la parròquia d’aquest mateix any 1851, sabem que l’últim
rector «propietari» de la parròquia d’Olzinelles havia estat mossèn
Andreu Ubals, el qual morí el 13 de març de 1841; que la parròquia
és de lliure provisió del bisbe o del rei i de primer ascens i la seva
renda és de 3.600 rals de velló, més 32 rals que produeix el camp de
la rectoria –deixat a canvi d’un ofici solemne anual– i 320 rals del
lloguer de la casa celler a Sant Celoni, donada a la parròquia a canvi
d’una missa cada diumenge.  En total la renda de la parròquia es de
3.952 rals de velló. L’església està en bon estat i té quatre altars, la
confraria del Roser i els bancs de particulars, que no paguen res. L’any
1846, els ingressos pujaren a 758 rals de velló i les despeses a 1.420
rals de velló, repartits així: salari de l’escolà major 480 rals i la seva
manutenció 720 rals; salari de l’escolà menor 240 rals i la seva
manutenció 720 rals; rentar la roba, etc., 100 rals; pa i vi 40 rals;
hòsties 20 rals, i correu 100 rals. A més, cada any el rector pagava per
funcions a l’església 50 rals de velló. El mateix mossèn Pujol havia
pagat per emblanquinar l’església 160 rals, per unes cortines de la

a pagar dots de donzelles pobres que es volien casar o fer-se monges, o es deixaven
sense interès, a famílies necessitades del poble.

77. ADB,VP, vol. 91, fol. 79r.
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Mare de Déu dels Dolors 160 i per adobar la teulada 80. Total 400
rals de velló, que demanà que li fossin pagats. L’acta de visita inclou
també l’inventari dels objectes i ornaments litúrgics de la sagristia, a
saber: Una veracreu de plata, una creu petita de plata, dos globus
petits de plata, l’un per a consagrar i l’altre per a portar el viàtic, dos
calzes de plata, una capseta de fusta amb tres ampolletes de plata per
als sants olis, un vas de plata per a la extremunció, unes crismeres de
plata, una petxina de plata per a batejar, un portapau petit de plata,
quatre missals, tres rituals, dos quaderns de difunts molt usats, dotze
amits bons, sis albes, tres cíngols, dotze purificadors, nou corporals,
dotze lavabos, tretze casulles, una de color carmesí amb fil d’or, les
altres usades; 25 estovalles d’altar, 3 gremials, 10 giraldetes, 3 draps
de mans, un tàlem blanc, tres capes pluvials (blanca, negra i morada)
bones, quatre pal·lis per davant dels altars i 30 canelobres de llautó,
bons.78

No tenim la visita de 1860, però l’itinerari del visitador anota el
23 de juny: «La iglesia es pequeña y de malas formas, pero suficiente
para el escaso número de feligreses. La casa rectoral es pequeña,
pobre y de mala disposición. Necesita muchas obras y reparaciones.
Está algo reparada la iglesia y no tiene comunicación a ella; tiene
contiguas unas tierras de bastante extensión y un pequeño bosque.
El cementerio está delante de la iglesia, pero separado de ella. Está
limpio y decente».79

Novament hi hagué visita pastoral el 8 d’octubre de 1867, quan
era rector mossèn Josep Pruner. El visitador ho trobà tot bé i aprovà
els llibres parroquials i els de comptes.80

La següent visita es realitzà el 13 de juliol de 1880. Tot estava bé,
però el secretari,  Gualterio de Castro anotà, que en el llibre de
baptismes que «en adelante no se escriva nombre alguno de otro idio-
ma que el castellano».81

De la visita feta pel bisbe Jaume Català i Albosa el 10 de novembre
de 1886, tenim la informació parroquial prèvia del rector mossèn Joan
Torrents, segons la qual, la parròquia rendia 3.288 rals anuals i 70
rals de drets d’estola i peu d’altar. A més, percebia del Govern per al

78. ADB,VP, vol. 90, fol. 160 (55r).
79. ADB,VP, vol. 92, pàgs. 104-105.
80. ADB,VP, vol. 92, fols. 53v-54v.
81. APO, Llibres de baptismes, vol. I, fol. 0v.
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culte 2.991 rals, 52 cèntims, dels quals la tercera part eren per al tinent
de rector de Vilardell, que residia a Sant Celoni. Tot plegat no arribava
per a pagar les despeses del culte. El temple necessitava reparacions,
no així la capella pública de Can Valls, dedicada a la Mare de Déu del
Roser, ni l’oratori privat de Ca l’Alzina, dedicat a la Mare de Déu
dels Dolors. Tenia 202 misses i 36 aniversaris anuals, i una renda per
dos aniversaris i vuit misses anuals. La parròquia tenia 48 masos i
300 ànimes i no hi havia escola. La relació dels objectes i ornaments
de culte que fa és la mateixa que la de 1851, afegint-hi «una reliquia
de San Esteban de metal blanco», una casulla i algunes estovalles
d’altar, més «un san Roque pequeño (y un san Isidro pequeño) para
la adoración en el día de su fiesta». Conservem els decrets d’aquesta
visita, escrits pel nou rector, mossèn Domingo Bertran, el 27 de
setembre de 1887,82 perquè mossèn Torrents havia mort el 21 de gener
de 1886 i havia estat enterrat en un nínxol del cementiri d’Olzinelles.83

El 19 de novembre de 1889, una altra vegada visità la parròquia
el bisbe Català i Albosa. Hi trobà com a rector mossèn Domingo
Bertran, de 38 anys d’edat, que ho era des de l’11 de juliol de 1887, el
qual firmà el qüestionari previ l’11 de juliol de 1889. Hi  diu que per
al sosteniment de les parròquies d’Olzinelles i Vilardell el Govern
donava cada any 150 pessetes; el rector cobrava 99 pessetes, 9 rals i
10 cèntims anyals. El producte del culte no arriba a sufragar-ne les
despeses. L’església és petita per a tants fidels i necessita reparacions.
Dins el terme parroquial hi ha els oratoris de Can Valls i Ca l’Alzina.
No hi ha beneficis ni capellanies, però sí moltes fundacions de misses,
però «pocas se cumplen». El cementiri està bé, però no té reglament
ni junta. Les parròquies tenen 40 veïns, 200 ànimes, de les quals 150
de comunió; tots els feligresos van a missa els diumenges i festes de
guardar, i no hi ha cap col·legi. Inclou un inventari de objectes i
ornaments litúrgics semblant al donat el 1886 i ara les administracions
són més les del Sagrat Cor de Jesús, Puríssima Concepció, obra de
l’església, Roser, Sant Roc, Sant Isidre i Sant Esteve.84

82. ADB,VP, 94, fol. 137r; APO, Llibres de baptismes, vol. I, fol. 26r.
83.A la làpida del nínxol hi ha aquesta inscripció: «Aquí descansa el cadàver /

de Juan Torrents cura / párroco de esta parroquia. / Falleció el 21 de enero / de 1887
a la edad de 58 años. / R.I.P.

84. ADB,VP, vol. 98, Doc. 29 (relació autògrafa del rector), Cf. APO, Llibres de
baptismes, vol. I, fol. 34v.
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El segle XX comença amb la visita el 2 de gener de 1900, feta pel
prevere delegat episcopal mossèn Joan Olià.85 La següent visita la
passà el cardenal Casañas el 8 d’agost de 1906. Tenim les respostes al
qüestionari previ, donades pel rector mossèn Manuel Xaus i Vidal, de
37 anys, que diu que l’estat del temple «es altamente satisfactorio» i
que els oratoris de Can Valls i Ca l’Alzina estan bé. Les parròquies
d’Olzinelles i Vilardell tenen 23 focs, amb 156 ànimes, 98 de les quals
de comunió, i tothom compleix el precepte pasqual. Ara hi ha «escue-
la municipal de ambos sexos, concurriendo a ella unos 20 alumnos».
Hi havia 156 feligresos. L’única confraria era la del Roser, la qual
celebrava una missa anyal pels confrares difunts. El rector no tenia
ingressos de drets d’estola, ni peu d’altar, ni per cap altre concepte.
La diòcesi li donava pel culte 1.664,15 rals anuals. De serveis
parroquials, n’ingressava 400 rals, però les despeses ordinàries eren
831,84 rals anuals, però no percebia cap ingrés del cementiri.86 No hi
havia cap benefici ni capellania fundada, però després hi hagué dues
fundacions de misses, l’una feta per Josefa Valls i de Barnola,
consistent en una missa anual de triple almoina i el restant per fer una
funció al Sagrat Cor de Jesús o a la Mare de Déu dels Dolors; i l’altra
feta per Lluïsa Bellsolell de Ca l’Agustí, després que la capella del
seu mas, dedicada a la Sagrada Família, fos declarada pública el 9 de
novembre de 1909, a tres pessetes d’estipendi cada missa, de la qual
es va fer reducció els anys 1950, 1953 i 1959.87

El 1911 es renovà el cementiri i s’hi posà l’actual creu de pedra, a
la base de la qual i sobre una placa de marbre blanc, s’hi llegeixen els
versos verdaguerians següents: La mort és la nau / que duu nostra
sort / del món és lo port / del cel és la clau. / Dolç somni de pau /
qu’il puga dormir!/ «Lo morir dels justos / dolcíssim morir»./ J.
Verdaguer.

Segons les respostes que donà al qüestionari que precedia  la visi-
ta pastoral, l’ecònom mossèn Miquel Barella, que ho era des del 15
de desembre de 1913, a la parròquia només hi ha les capelles de Can
Valls i Ca l’Agustí. No es parla de la de Can Alzina, que potser fou
cremada durant la Setmana Tràgica de 1909. Segueix l’inventari

85. APO, Llibres de baptismes, vol. I, fols. 56v-57r.
86. ADB,VP, vol. 101, s. n.; APO, Llibres de baptismes, vol. I, fol. 66v.
87. ADB,VP, vol. 106, Doc. 11 (imprès); vol. 128, s. n. (informació del rector

del 3 d’octubre de 1932); APO, original de les reduccions de misses.

75



30 ERNEST ZARAGOZA I PASCUAL

d’objectes i robes litúrgics que hi havia el 1913 i del que ha adquirit
des que és ecònom fins al 7 d’octubre de 1915. L’11 d’octubre de
1915 visità la parròquia el bisbe Enric Reig i Casanova i com anota el
secretari de la visita: «Nos recibió con mucho entusiasmo esta parro-
quia en la presente tarde, saludado por el diputado provincial de este
distrito, F. Pío de Valls, Sr. Alcalde y demás autoridades, señores
corregidores y los feligreses.» Hi hagué confirmacions i a la missa
predicà un pare missioner. El bisbe manà al rector, «a fin de mantener
la religiosidad de esta feligresía... fomente la frecuencia de sacra-
mentos, singularmente la comunión dominical de los niños. Encar-
gamos asimismo el mayor celo a la instrucción de la doctrina cristia-
na. Procurará también aficionar al pueblo fiel en el canto litúrgico,
como medio para que las funciones parroquiales sean más concurri-
das. Mandamos por último se encuadernen todos los tomos del bole-
tín de la diócesis».88

El gener de 1923 era rector mossèn Ramon Gatius, el qual ho fou
fins al 1924. El 16 de maig de 1924 passà visita pastoral el bisbe
Josep Miralles,89 el qual la reiterà el 16 de maig de 1927, en què
confirmà 26 infants d’Olzinelles i 18 de Vilardell. L’agost de 1925,
«por escasez de personal» es confià el servei de la parròquia primer
al rector de Vallgorguina i després al de Sant Celoni, fins que el poble,
obligant-se a reforçar les parets de la rectoria, obtingué del bisbat
mossèn Pau Giralt, fill de Tiana (Barcelona)  i d’edat de 25 anys, que
el 23 de maig de 1927 comunica al bisbat que la parròquia (Olzinelles
i Vilardell) tenia 125 feligresos i que a la catequesi hi anaven vuit
nens i dotze nenes.90 L’any següent, el mateix bisbe tornà a passar
visita pastoral. Per les respostes al qüestionari previ del rector mossèn
Pau, sabem que el 1928 el rector vivia amb una tia seva de 50 anys,
celebrava dues misses els diumenges i festes de precepte, en les quals
predicava, i una els dies ordinaris a les 8 del matí; i visitava cada
setmana l’escola; no hi havia associacions de fidels ni causes pies
fundades, i l’església no tenia necessitat de reparació. I afegeix que
el novembre de 1926 hi havia predicat el caputxí fra Salvador de
Solsona.91 Diu també que l’estat de les creences catòliques és «bas-

88. ADB,VP, vol. 105, fol. 109r; APO, Llibres de baptismes, vol. I, fol. 80v.
89. APO, Llibres de baptismes, vol. I, fol. 97r.
90. ADB,VP, vol. 120, Doc. 44.
91. ADB,VP, vol. 124, Doc. 57.
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tante satisfactorio»; que van a missa el 50 % del feligresos; que «el
vicio más extendido es la blasfemia», i que per a combatre’l reparteix
el full La bona paraula; que la mestra és molt cristiana «sin que esto
quiera decir que después, una vez mayores no se olviden de las ense-
ñanzas prácticas que se les da en la escuela. El peligro mayor para
los jóvenes de ambos sexos es el baile». De l’única confraria que hi
ha, que és la del Roser, diu que està «no muy floreciente, debido al
muy reducido número de feligreses», perquè a la parròquia només hi
havia vint-i-dues famílies, de les quals només deu prenien la butlla de
la Santa Croada per estalviar-se els dejunis. I acaba dient que: «Las
autoridades cumplen sus deberes religiosos, siendo en todas las co-
sas unos auxiliares poderosos del párroco en cuanto a la morali-
dad».92

El bisbe Miralles passà visita pastoral el 31 d’octubre de 1928 i
confirmà una sola nena, tal com ho comunica al bisbat mossèn Pau el
5 de novembre de 1928, i hi afegeix que la parròquia té 125 feligresos,
que al catecisme hi assisteixen deu nens i vuit nenes i que els altars
són els de la Puríssima, Sant Isidre, Sant Esteve i del Roser.93

Segons les respostes al qüestionari signades per mossèn Pau el 3
d’octubre de 1932, aquest sacerdot vivia amb la seva tia, Engràcia
Fàbregas i Pareras, i una neboda, Magdalena Codina i París, a la casa
rectoral, que estava en bon estat. Diu que la comunió freqüent se’ls fa
difícil als feligresos per la distància de l’església parroquial; que cada
any es feien algunes vegades les quaranta hores, cada diumenge hi
havia catequesi d’infants i que a l’escola la mestra els donava una
hora diària de religió. Que anaven a missa unes seixanta persones;
tots els malalts rebien els últims sagraments; i no hi havia vicis públics
contraris al matrimoni. I que les lectures del feligresos eren: «Las
Noticias», «La Vanguardia», «La Hormiga de Oro», «El propagador
de la devoción a San José y ninguna otra», i  «no hay sectas
masónicas». Acompanya un inventari d’objectes i ornaments de culte
molt detallat, interessant perquè tot desaparegué durant la guerra ci-
vil de 1936-1939, juntament amb els documents d’últimes voluntats
incautats per gent armada el 25 de juliol de 1936, que desaparegueren
per sempre, però se salvaren els llibres sagramentals i vuit llibretes
més, a saber: Culto y fábrica (1929ss); i els borradors de baptismes,

92. ADB,VP, vol. 129, Doc. 61; vol. 94, fol. 137r; vol. 98, fol. 24r.
93. ADB,VP, vol. 122, Doc. 140; APO, Llibres de baptismes, vol. I, fol. 98r.
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defuncions, comptes de l’altar de Sant Roc, del Culte y Clero, de
l’altar dels Dolors, del cementiri i dos de Consueta. Segons aquest
inventari, a l’església hi havia aquests cinc altars: «1. Altar mayor. Su
titular es S. Esteban protomàrtir, la imagen del santo es de madera
labrada; hay retablos del martirio del santo; 2. Altar de San Isidro y
San Roque. Es un retablo de estilo gótico; 3. Altar de la Virgen de los
Dolores. Estilo barroco. La imagen del crucifijo es de madera talla-
da; la de la Virgen, vestida. En el mismo hay las imágenes de San
Isidro Labrador y San Miguel Arcángel; 4. Altar del Rosario. Estilo
gótico. La imagen de la Virgen es de madera tallada; 5. Altar de la
Inmaculada Concepción. Es de madera; estilo clásico, la imagen ves-
tida. Sacristía. Una cómoda y armarios de nogal en perfecto estado
–que encara estan in situ– y un banco».

Segueixen els ornaments i objectes litúrgics ja enumerats a la vi-
sita de 1928, augmentat amb unes canadelles, una llàntia de metall de
la casa Roura davant del Santíssim, una altra davant dels altars dels
Dolors i del Roser, i un altre de vidre davant del de la Puríssima. A
l’altar major hi ha sacres, un parell de salamons, etc. Hi havia també
imatges petites dels sants Antoni de Pàdua, Antoni Abat, Josep, Roc,
dues marededéus del Roser i del Nen Jesús, quatre creus d’altar, una
de metall; tres faristols, un de metall, un faristol gran al cor, florers,
dues catifes velles, dos reclinatoris, una cadira de braços de vellut i
un drap per endolar l’altar major. A més, proposa el següent itinerari
de visita: El 21 d’octubre de 1932 sortir de Sant Celoni a 3/4 de 7 del
matí i anar fins a Can Valls, d’aquí a cavall al Montnegre per arribar-
hi a les 9. Sortir d’allà a les 11 i dinar a Can Valls a la una de la tarda.
A les 3, visita d’Olzinelles fins a 2/4 de 5 i tornar a Sant Celoni. I
això és el que féu el bisbe Manuel Irurita.94

IV. LA PARRÒQUIA DES DE 1939 A 2003

Del 9 de novembre de 1932 i fins al 1936 fou rector mossèn Antoni
A. Pascual i Riera, a qui succeí com a ecònom mossèn Caius Pous.
Després vingué la Guerra Civil (1936-39) i l’església va ser despullada
dels cinc altars i retaules, imatges i de tot el que hi havia, menys els
bancs dels pagesos particulars, i tot fou cremat el 1936, però l’ecònom

94. ADB,VP, vol. 128, s. n.; APO, Llibres de baptismes, vol. I, fol. 104v.
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pogué salvar la vida.95 Acabada la guerra, el 30 d’octubre de 1939 fou
nomenat ecònom de la parròquia mossèn Joan Comas (1939-54), rec-
tor de Vallgorguina, natural de San Boi de Llobregat, el qual responent
a les 259 preguntes del qüestionari previ a la visita pastoral  de 1943,
diu que la parròquia és d’entrada, que ell viu a Vallgorguina i que a la
rectoria només viu el masover, que des de l’1 de novembre de 1939 és
Pere Giol i Matamala, veí d’Olzinelles, a qui el 1965 succeí Pere Pla-
na i Masseguer, veí de Vilardell, que havia de pagar 3.000 pessetes
anuals, la meitat el primer de maig i l’altra meitat el primer de setembre,
més el pagament en espècie de 400 kg. de patates, 20 kg. de mongetes
i 3 coves de pomes, a més de les verdures per al consum del rector. El
masover feia també de campaner, havia d’arranjar els camins i netejar
d’herbes el voltant de la rectoria.96

L’església no tenia sagrari i no s’obria fora de la missa; hi havia
un copó i un altre de petit per al viàtic, una custòdia de plata, una sola
campana, i tres mantells d’altar. També hi havia tres altars, el major
dedicat a Sant Esteve Protomàrtir, un altre dedicat a la Mare de Déu
dels Dolors i el tercer a Sant Antoni Abat i unes imatges de Sant Josep
i Sant Isidre, totes de guix, que encara perduren enfosquides simulant
ser de bronze. No hi havia credència, ni cap reliquiari, ni harmònium,
com abans de la guerra, però hi havia els llibres i ornaments necessaris
per a les funcions litúrgiques, si bé de plata només hi havia un portapau
antic. L’arxiu es guardava a Vallgorguina. Hi havia cor alt de fusta,
enrunat el 1991, pica baptismal romànica i la de l’aigua beneïda de
pedra. Hi havia catequesi, missa dominical i les festes amb homilia
del rector, rogatives, processó de Corpus i benedicció de candeles i
de rams, els seus dies respectius. Quasi tots els malalts rebien els
últims sagraments abans de morir. Que es procurava que els que
s’havien de casar «no cohabiten antes de celebrarse el sacramento»,
abans del qual se’ls examinava de la doctrina cristiana. Hi havia
sagristà, que tocava la campana, obria i netejava l’església, que era
alhora masover de la rectoria. «Reina en la feligresía una fe lángui-
da, una piedad superficial y una moralidad un poco laxa. No hay
espectáculos indecentes ni luchas políticas. Una parte de la feligre-
sía guarda los preceptos de la Iglesia, santifica los días festivos, la
audición de la misa y los ayunos, pero otra parte trabaja por la ma-

95. ADB,VP, vol. 90, fol. 55r; ADB, TRENS, Cf. MARTÍ,157.
96. APO, Contractes originals amb els masovers.
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ñana los días festivos y por tanto no oyen la santa misa ni cumplen
los ayunos. La escasa juventud de la parròquia es inclinada a la Igle-
sia y creo que no es viciosa... No hay entierros civiles. El ejercicio de
los derechos civiles y políticos procuran elegir los fieles personas
que defiendan la religión y la libertad de la Iglesia... No existen sec-
tas secretas principalmente masónicas ni socialistas u otras socieda-
des condenadas  por la Iglesia, no obstante hay algunos dados a creer
en supersticiones... No existen muchos pobres en la feligresía; la pa-
rroquia los socorre en lo que buenamente puede».97 Del cementiri, en
diu que està davant de l’església, de la qual és propietat, que està
tancat amb parets i porta de ferro. I que fora del cementiri –era al
costat de la paret esquerra del cementiri– s’enterren «los niños que
mueren sin bautismo, los adultos a quienes se niega la sepultura ecle-
siástica y los acatólicos».98 Hi havia tres llegats o fundacions de
misses, però no se’n coneixien els fundadors ni els capitals
fundacionals, que eren dipositats a la Caixa Diocesana.99

El 1943, passà la visita pastoral el bisbe Gregori Modrego i Casaus,
acompanyat del seu secretari, Josep Gordi, el qual aprovà els llibres
sagramentals. En aquesta ocasió, el 8 d’octubre, el bisbe confirmà
tres nens i una nena a Vilardell, i a Olzinelles dos dies després un nen
i sis nenes.100 Tornà a passar visita pastoral el bisbe Modrego el 1952,
amb el seu secretari, mossèn Francesc Muñoz, i en aquesta ocasió el
15 de setembre confirmà a Vilardell set nens i tres nenes i a Olzinelles,
el 23 de setembre, nou nens i vuit nenes.101 El 8 d’agost de 1954
prengué possessió de la parròquia i hi anà a viure el nou rector, mossèn
Santiago Ordóñez i Mercader, encarregat també de Vallgorguina com
ho serien els seus succesors i on anà a viure el 1957 i fins al 1962.
Aquest sacerdot celebrà dues missions populars. Entre 1954 i 1956
passà unes llànties a cada costat de Sant Esteve, a l’altar major, amb
set bombetes cadascuna; altar de pedra adossat a la paret, cortines a
les parets, que dissimulaven la porta de pas cap a la rectoria; a la
capella dreta hi posaren un altar amb les imatges de Sant Josep i Sant

97. ADB,VP, vol. 134 (respostes al qüestionari); APO, Qüestionari original i
respostes, núms. 203-205, 209-210, 221.

98. APO, Qüestionari original i respostes, núms. 234-236.
99. APO, Qüestionari original i respostes, núm. 251.
100. APO, Llibre de confirmacions (1943ss), fols. 1r-2r.
101. APO, Llibre de confirmacions (1943ss), fols. 2v-4r.
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Antoni abat; a la de l’esquerra, dos altars, el de la Puríssima i el de la
Mare de Déu dels Dolors i Sant Joan Baptista. A l’ampliació de la
part dreta del creuer paral·lela a la nau de l’església hi havia el
confessionari i el santcrist actual; al cor hi havia un harmònium, que
es va fer reparar; a l’entrada, la pica baptismal; dotze bancs, propietat
de les cases de pagès, a la sagristia dos calzes daurats, una custòdia
de metall platejat, robes litúrgiques, tot molt senzill i sense valor. El
1955, es col·locà la imatge de Sant Isidre a l’altar de Sant Josep; i
dues aranyes –d’estil gòtic amb set bombetes cadascuna–, que
penjaven dels arcs del creuer; i a més plantà el xiprer de l’era, el que
la gent es pensa que és tan vell. El 23 de maig de 1958 tornà a passar
visita pastoral el bisbe Modrego, però fou el bisbe Narcís Jubany qui,
amb el seu secretari, mossèn Ramon Malla, futur bisbe de Lleida, el
13 de juny, confirmà a Vilardell tres nens i quatre nenes i a Olzinelles
quatre nens i quatre nenes.102 Del 21 al 28 d’octubre de 1956, impul-
sada pel rector mossèn Santiago Ordóñez, hi hagué una santa missió,
predicada pel prevere mossèn Sebastià Regí, segons el programa diari
següent: A les 7 del matí, missa amb explicació doctrinal; a les 12,
acte per als infants i rosari; a les 17 hores, acte per als treballadors de
Can Valls; a les 20 hores, punt doctrinal i sermó. El diumenge 28,
festa de Crist Rei, a les 8, missa de comunió general amb sermó i a les
17 hores processó amb el Santíssim per l’entorn de l’església i sermó
de conclusió.103 Encara aquest mateix rector va fer una segona santa
missió –conjuntament amb Vallgorguina– de l’1 a l’11 de novembre
de 1962, per a la qual edità uns fulletons a Sant Celoni, a la impremta
de J. Bilbeny, i el 28 d’octubre anterior envià una carta circular als
caps de casa invitant-los a la missió.104

El succeí mossèn Alfred Bechini Tejados el 1963 fins que se
secularitzà el 1977, i després  mossèn Manuel Padrós i Claret fins a la
seva jubilació el desembre de 1991. Després vingué el qui això escriu,
que també fou alhora rector de Vallgorguina fins l’1 de setembre de
2001, però havent restaurat la rectoria d’Olzinelles i llogada l’1 de
novembre de 1995 al matrimoni Ramon Lleget i Angelina Pujol amb
el seu fill Josep, hi va fer estada els estius de 1996 i 1997 i a partir de
la vigília pasqual de 1998 hi fixà la seva residència fins que el 31

102. APO, Llibre de confirmacions (1943ss), fols. 4v-5r.
103. APO,  Imprès de l’editorial Balmes, s. ll., s. a., intitulat: Santa Missió.
104. APO, Documentació original.
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d’agost de 2003, en què per apropar-se a casa seva, i d’acord amb el
senyor bisbe de Girona, fou nomenat primer rector de les parròquies
gironines de Sils, Riudarenes, Vallcanera i l´Esparra i a partir del 31
de juliol de 2006 de Castell d’Aro i Platja d’Aro. Precisament aquest
bisbe, Carles Soler i Perdigó, antinc bisbe auxiliar de Barcelona i
encarregat de la demarcació episcopal del Vallès, passà l´última visi-
ta pastoral del segle XX a Olzinelles el dissabte 13 de febrer de 1999.105

Al doctor Ernest Zaragoza, el succeí mossèn Lluís Pou Illa, rector
de Sant Celoni (2003-05), mentre que de la parròquia de Vallgorguina
se n’encarregà mossèn Raimon Izard, rector de la Batllòria i resident
a Barcelona, des que la deixà, el 8 de setembre de 2001, el que això
escriu per diferents disgustos amb l´Ajuntament i haver patit una greu
malaltia que el deixà paralitzat set mesos del costat esquerre a causa
d’una medicació «equivocada», fins que miraculosament i de manera
instantània recobrà la salut set mesos després. Després de mossèn
Pou, fou rector d´Olzinelles mossèn Joan Josep Recasens i Juárez
(2005-06) i actualment ho és mossèn Ignasi Fuster Camp (2006s).

El temple parroquial primitiu era d’una sola nau d’estil romànic
de paredat, amb un absis semicircular, del qual queden visibles els
fonaments dins la rectoria, amb una finestreta d’espitllera avui tapa-
da per la rectoria, al lloc on avui hi ha la fornícula amb la imatge de
sant Esteve, de fabricació olotina, restaurada el 1991. Avui el temple
és de 12 x 4,50 metres i de volta de canó apuntada i dividida per dos
arcs de mig punt senzills que recolzen sobre les parets mateixes,
emblanquinades per dintre el 1990 i per fora l’any 1991. El sòl inte-
rior es de rajoles del segle XIX, damunt de l’antic sòl empedrat, que
està un tres metres per damunt del sòl original. Avui té prop del
presbiteri una capella gòtica a cada banda, que formen un fals creuer,
totes dues amb nervis de pedra picada recolzats sobre mènsules, de
finals del segle XVI, perquè sabem que el 1574, Antoni i Pere Miquel
Valls, pare i fill, amb Esteve i Antoni Alzina, Joan i Llàtzer Garrell i
Miquel Agustí, tots d’Olzinelles crearen un censal a favor del prevere
Pere Jalpí, de Sant Celoni, a fi d’obtenir diners per reparar i ampliar
l’església d’Olzinelles. La capella de la dreta té la clau de volta deco-
rada amb una creu i una finestreta d’arc de mig punt i pedra picada,
amb un vitrall pintat amb una flor d’assutzena. La de l’esquerra també

105. APO, Full parroquial de Vallgorguina, Vilalba Sasserra, Collsabadell i
Sanata,  núm. 88 (abril de 1999).
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té finestreta, però sense pedra vista i el vitrall és una representació
d’un apòstol. Els vitralls són del temps de les monges cistercenques;
als altars, de pedra de granit, de les capelles laterals, l’un dedicat a
Sant Josep i el de la capella esquerra dedicat a la Puríssima, foren
sufragats per la senyora Pilar de Temple, de Can Valls i les seves ares
consagrades pel l’arxiprest de Sant Celoni mossèn Jaume Vilageliu i
Dachs, el 3 d’agost de 1956.106

Deu anys més tard, el dedicat a la Puríssima es posà d’altar major
i de cara al públic per adaptar-lo a les normes del Concili Vaticà II, al
revés de com estava abans a l’altra capella, la de la dreta, en què
l’anagrama XP mirava cap als fidels i no cap a la paret com ara, on hi
ha encara una mènsula amb la imatge, també de guix i d’Olot, de la
Puríssima mal restaurada sense saber-ho el rector el 1992, i a sota
l’actual pica baptismal –mossèn Alfred Bechini vengué la romànica
al senyor Ventura, de Vallgorguina, per a la seva capella particular de
Can Tustet–, posada el 1995, que és l’antiga pica d’aigua beneïda,
abans situada a la paret dreta de l’entrada, sense la columna original,
que no s’arribà a recol·locar mai. Al presbiteri major hi ha l’esmentat
altar de pedra, i a la paret la fornícula de la mateixa pedra, amb la
imatge del titular de guix i d’Olot, sant Esteve, tot inaugurat el 17
d’abril de 1966, menys les dues llànties de metall prominents de
Collsabadell que hi foren posades el 2001. En aquestes obres, fetes
sobretot amb ajuda de Can Valls, hi treballaren el paleta Salvador
Torras, el picapedrer Pere Tarridas, el lampista Josep Mas i el fuster
Josep Mora, tots de Vallgorguina. La creu de ferro forjat que presidia
les celebracions prové de Vallgorguina, com el faristol de l’ambó, la
megafonia, les estufes, ventiladors, cadires de fusta plegables i els
cantorals del fidels. L’orgue electrònic, el comprà de segona mà per
al rector –que era qui habitualment el tocava– a una escola de música
de Mollet del Vallès el 1996; la cadira de fusta de segona mà i d’estil
castellà amb braços per a seu del prevere i les catifes, crismeres,
sagrari, algunes casulles i d’altres coses, tot fou adquirit pel qui això
escriu. Les despeses de la rehabilitació de l’església i rectoria, així com
les activitats i millores de la parròquia poden veure’s al full parroquial
que el rector publicava en fotocòpia, primer en forma d’Annals fins al
1998, i després mensualment de manera conjunta amb les parròquies
de Vallgorguina i Olzinelles, Vilalba Sasserra, Sanata i Collsabadell,

106. APO, Documentació original.
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amb notícies de les de Vilardell i l’església vella de Vilalba Sasserra,
aquesta també restaurada, com la de Sanata, pel mateix rector.

Fins al 1936 hi hagué un retaule d’estil renaixement, que aquell
any fou cremat amb totes les altres coses existents dins l’església, tal
com les descriví el 1926 el doctor Trens: «Candelers barrocs, bonics a
l’altar major. Altar major neoclàssic: plafons pintats passadors; passos
vida del sant 167... Retaule Sant Roc (i) Sant Isidre, molt tronat, del
segle XVI (croquis: centre Sant Roc i Sant Isidre, dalt martiri de Sant
Esteve; esquerra Santa Llúcia; a dalt sant que està dins una caldera
–devia seria Sant Joan Evangelista–; dreta, en blanc; dalt, decapitació
d’un sant; predel·la (d’esquerra a dreta): sants Pere, Cosme, Maria,
Jesús, Damià, Paul(us). Encensers metall gòtics; altres blancs amb
aletes; copó de plata, forma pixis. Retaule del Roser; dossers segle
XVI (croquis: centre, mig, fornícula; dalt, crucifixió; esquerra, de dalt
a baix: Anunciació-Naixement; dreta de dalt a baix: Reis-Resurrecció;
predel·la (d’esquerra a dreta) sants Antoni, Magdalena, Pietat amb
dos àngels, Margarida...). Tabernacle barroc, bonic. Creu de plata,
nus bombat amb capelletes amb sants 104 x 50 cms (croquis: una
cara, braç vertical: pel·licà, Crist Ressuscitat; braç horitzontal: Maria,
esquerra Joan o Magdalena dreta. Cara darrera: braç vertical, de dalt
a baix, Joan, Verge, Marc; horitzontal: Mateu, esquerra Lluc, drets.107

La trona estava al costat dret, prop de l’arc de la capella gòtica –on hi
havia el Sagrari fins al 2003 i la llàntia de ferro forjat, comprada el
2002– i s’hi pujava per una espècie d’arcada –avui tapada i amb el
confessionari des del 1993– i de corredor externament afegit, avui
desaparegut, que anava des de la capella dreta fins a sortir a la nau.

A la dreta del presbiteri, avui a la vista i abans de 1936 darrera del
retaule, hi ha una porta de fusta de pas cap a la rectoria, anul·lada el
1995 en fer de l’habitatge del mossèn la casa del masover. Per a
il·luminar hi ha dos tortells de fusta, l’un damunt l’altar major i l’altre
a la nau, amb cinc bombetes cadascun, els quals amb la llàntia del
Santíssim i les dues votives de la fornícula de Sant Esteve, configu-
ren la il·luminació elèctrica del temple. Entrant a l’esquerra hi ha el
santcrist de guix d’Olot, des de 1993.

Els bancs són moderns, de 1991, després que foren robats els
antics, entre els quals els de Can Valls, el 1990. La sagristia, bastida

107. ADB, TRENS, Cf.  MARTÍ,157.
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darrera de la capella dreta amb una finestra enreixada, hi ha una
calaixera noble per a guardar els ornaments –moderns i sense cap
valor artístic, com els llibres litúrgics i una custòdia de plata del segle
XIX i un calze de plata amb quatre maragdes al nus, fet fer per mossèn
Manuel Padrós, després dels dos robatoris de què fou objecte l’església
el 18 de març de 1990. Segons la denúncia corresponent, s’emportaren:
«Dos cálices de metal dorado, uno de estilo gótico trabajado a mano...
dos crucifijos de metal, uno de hierro forjado... dos copones de metal
sencillo, al parecer de aluminio. Habiendo quemado en el altar ma-
yor de la iglesia el misal y los manteles del altar y los cirios que en el
mismo había».108 El segon robatori fou el 13 d’abril, i els lladres
s’endugueren: «una cajita de plata donde se guardaban las formas;
un cáliz metálico, una cajita de plata donde se guardaba una llave;
una casulla morada y alba blanca». I «realizaron varias pintadas en
su interior...y en la puerta principal pintaron una cruz invertida».109

Res del que fou robat es va recuperar. Aquests fets s’han d’emmarcar
dins el context de les misses anomenades negres o satàniques, molt
freqüents aleshores, sobretot a la derruïda església de Santa Eulàlia
de Tapioles, a la veïna Vallgorguina. En aquest temps, el rector tenia
gran cura que tothom combregués davant d’ell i no s’enduguessin
fora de l’església –com havien intentat de fer diverses persones– les
hòsties consagrades que es venien o feien servir per a aquestes misses.
Però durant els dotze anys del rectorat del qui això escriu no hi hagué
mai cap robatori. Només que la banda de búlgars i kosovars que van
apallissar i robar els rectors de Llinars i de Montseny vingueren una
matinada de desembre a Olzinelles a prendre vistes, però els masovers,
advertits pel rector, sortiren pare i fill amb dues escopetes amb què,
sense disparar, feren fugir el cotxe de la banda, la qual, capturada
pocs dies després, deixà tranquils els mossens per sempre.

La sagristia tenia un armariet encastat amb els aparells del micros
i música per a l’altar exterior de cara a l’era, instal·lats per mi mateix
el 1999, i una pica de pedra de lavatori, amb aigua corrent des del
1992. Entrant, a mà esquerra, hi ha la petita cripta funerària de la
família Valls, oberta el 1734, amb una llosa desgastada que tanca
l’entrada i té l’escut de la Casa Valls, que representa un arbre esponerós
(segurament una alzina, com a referència tardana al nom d’Olzinelles

108. APO, Còpia de l’atestat (18-III-1990).
109. APO, Còpia de l’atestat (13-IV-1990).
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per Alzinellas) damunt d’una muralla. I una inscripció molt esborrada
que diu: «Vincentius Morera i Mariana Pons [...] Casa Valls».

Com que la població havia augmentat fins a 98 persones,110 el
1786 s’amplià l’església allargant-la pels peus cap al cementiri, fent
a la part interior el cor alt de fusta, i damunt de la façana una espadanya
de dos arcs de mig punt de rajoles per a dues campanes. Aquesta
espadanya fou coberta amb una teulada i convertida en comunidor, la
teulada del qual fou refeta per mossèn Manuel Padrós. Hi havia dues
campanes, que foren arrabassades el 1936, però després de la guerra
civil, el 26 de desembre de 1941 es beneí l’actual campana grossa,
feta a Vitòria, a la casa Vda. Murúa, la qual s’anomena Concepció.
Foren  padrins Antoni M. de Valls i Feliu i Concepció Domènech
Fernández, en presència del rector, i com a testimonis: Manuel de
Temple i Jorro, Josep Cornet i Fuster, Josep Bosch i Calls i Josep
Besa i Palomer, els dos primers veïns de Barcelona i els altres
d’Olzinelles,111 i el 1991 s’hi col·locà la campana petita, cedida pel
rector de la parròquia de Sant Celoni i antic rector d’Olzinelles, mossèn
Santiago Ordóñez.

El portal és de pedra de granit, amb porta rectangular i motllures
petites entre els muntants i la llinda. Al damunt, una cornisa i un arc
ressaltat formant un frontó, decorat amb una creu senzilla al centre.
Hi ha un ull de bou de pedra i vitralls de colors, que a sota porta la
data «1786». Aquesta façana fou pintada abans de fer-se càrrec de la
parròquia el qui això escriu, el 1991 –data que hi deixaren al
capdamunt– i s’hi reproduïren els mateixos quadrets que simulen
carreus de diferents colors. Ho va fer el grup de gent vinculada a
Olzinelles format per Esteve Bosch, Esteve Barri i les seves esposes,
juntament amb Josep Bonamussa, que en tenia cura. En aquest mateix
any es repassà la teulada i pintà el cementiri. El cancell, de fusta amb
una vidriera al damunt per a donar llum a l’església, fosca per manca
de finestres grans, fou bastit el 1932, com el sagrari antic, obsequi de
l’Obra del Culte. Fora de l’església hi ha una petita creu sobre un
capitell d’estil romànic prefabricat, provinent de l’antic altar major
de Collsabadell i col·locat aquí el dia de Tots Sants del 2000, per
l’autor d’aquest article, juntament amb l’enllumenat públic instal·lat

110. J. IGLÉSIES, El cens del comte de Floridablanca (1787),vol. I, Barcelona,
1969, pág. 80.

111. APO, actes originals de la delegació i de la benedicció de la campana.
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per l’Ajuntament de Sant Celoni a petició del rector, així com la
senyalització del camí que, de la carretera asfaltada puja fins a la
parròquia, la majòlica que hi ha a la paret del cementiri i l’accés a la
plaça de darrera del cementiri com a lloc d’aparcament. I l’ampliació
i millora del camí que va de la rectoria a Vallgorguina, fet, a petició
del rector, per la Generalitat, amb la cessió prèvia dels metres de
terrenys corresponents a banda i banda del camí esmentat, tant per
part de la rectoria, com de la senyora Concepció Gorchs, mestressa
de la Casa Valls.

Val a dir que la Casa Valls fou de sempre la gran benefactora de la
parròquia d’Olzinelles, perquè en una de les desamortitzacions del
segle XIX, el Govern va subhastar la propietat parroquial, la qual
comprà Miquel Borrell i Alzina per 15.013 pessetes, com en dóna fe
el notari barceloní Francesc Planas i Castelló el 30 de maig de 1878.
Després passà al seu fill Josep Borrell i Bosch, qui la vengué a Ramon
de Valls i de Barnola el 12 de desembre de 1900 davant del notari de
Barcelona, Josep Ferrer i Bernadas, i la inscriví al seu nom a fi de
salvaguardar-la de qualsevol altra confiscació de l’Estat. Així el rec-
tor podia continuar gaudint de la petita renda que rebia per part del
masover que conreava els camps i el bosc, però s’obligava ell mateix
i els seus hereus a formalitzar-ne el lliurament legal a favor de la
parròquia, quan es cregués oportú. Després, en escriptura datada el
16 de juny de 1911 i autoritzada pel notari eclesiàstic Joan Manuel
Casamada, reconegué que en consciència la propietat de la finca
corresponia a la parròquia,112 i com a tal propietat, després de la mort
del seu fill Pius de Valls i Feliu, el 23 d’abril de 1971 fou inscrita al
registre de la propietat d’Arenys de Mar,113 en el cadastre de Sant
Celoni.  Però anys després la propietat constava com a propietat de
l’Ajuntament, i el que això escriu demanà que fos corregida la
titularitat del cadastre, cosa que atorgà l’organisme autònom local
de gestió tributària de Sant Celoni el 24 de novembre de 1998. Segons
l’esmentat document del registre de la propietat, la terra de la rectoria
té «de cabida diez hectáreas, sesenta y nueve àreas, siete centiá-
reas»  (106.907,07 metres quadrats). I els seus límits son: «linda al

112. APO, respostes del rector el 1942 al qüestionari previ a la visita pastoral de
1943; Registre de la propietat d’Arenys de Mar, tom 288, fol. 34, llib. 6 d’Olzinelles,
finca 219, inscripció 5.

113. Registre de la propietat d’Arenys de Mar, núm. 1688, tom 25, fol. 246.
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Norte con el torrente de Olzinelles, por el E. y O. con la finca de
Dña. Pilar de Temple i Jorro, Vda. Valls, y por el Sur con finca de
Don José Ginesta Domènech, llamada «Can Caseta, teniendo sus lí-
mites debidamente señalizados. Consta de tierras de cultivo, bosque
y edificaciones consistentes éstas en la iglesia, cementerio y casa
rectoral».114 Val a dir que el 1930 s’enquitranà el camí fins a Ca
l’Agustí, i es formà una junta per a la conservació de la carretera,
formada per Manuel Font, Pere Arabia, Pere Vilà, Miquel Bosch, Pere
Camps, Jaume Bosch, Miquel Font, Josep Travesa i Salvador Puja-
das, i administrada gratuïtament pel rector i per Josep Pascual i Jorba,
junta que es dissolgué poc abans del 8 d’abril de 1970.115

La rectoria no existia el 1581, però es construí, perquè el 1588 ja
hi vivia el rector. La casa fou bastida en dues fases. La primera, on hi
ha la porta dovellada i les dues finestres de pedra d’estil català. Al
segle XVIII es féu una finestra amb reixa a l’esquerra de la porta
d’entrada, a l’habitació que servia de sala de reunions i arxiu de
l’Ajuntament, fins al 1927, com escriu el 1924 el rector mossèn Ramon
Gatius, en què per ordre del bisbat i en presència de Pius de Valls i de
Feliu i Narcís Abel i Florí, féu inventari de la rectoria: «Además es
práctica inmemorial no interrumpida jamás, que el primer quarto
situado a mano izquierda de la entrada de la casa, de 35 m² con
ventana al mediodía sea la casa consistorial dotada de mueblaje y
archivo propios del municipio; esto no obstante, cada vez el Ayunta-
miento ha de solicitar licencia del párroco para entrar en la casa,
pues jamás han poseído la llave de la única entrada que la casa po-
see». La rectoria tenia 230 metres quadrats i consta de planta baixa,
primer pis i golfes, confronta al sud amb l’església. L’aigua, la prenien
d’una «fuente de escasísimo manantial, situada en una hondonada
distantes tres minutos», que és la Font del Rector, on el 1935 s’instal·là
una bomba elèctrica per a fer pujar l’aigua fins a la rectoria. Aquesta
bomba fou robada el 1936. La nova s’hi posà el 1954, però també fou
robada cap al 1990 i el qui això escriu va fer aprofundir la seva captació
i dipòsit després d’un any de gran sequera, i nova instal·lació
automàtica de la pujada d’aigua. El 1956 es repararen les façanes de
la rectoria, menys la principal. Al mateix segle XVIII es construí la
casa del masover, tant per a atendre les terres, el rector i l’ofici de

114. Registre de la propietat de Sant Celoni, llibre 39, fol. 116, núm. 3350.
115. LLOVERA, 23-25.
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campaner, com per a tenir un ingrés anyal fix. Fins al 1924, almenys,
els masovers ocupaven «la planta baja y dos cuartos del piso cara
oeste, no existiendo división entre lo habitado por el párroco y lo
habitado por los colonos, teniendo párroco y colonos la misma única
entrada, la misma única escalera para subir al piso». El 1925 se
separà la casa del masover de la del rector i es va fer una porta a la
façana que dóna a l’era, al costat dret de la porta dovellada, on tenien
l’entrada i menjador i al fons la cuina, el forn per fer el pa i el pou i
una escala darrera la cuina per pujar a les habitacions del pis, sobre la
cort del bestiar, que tenia una altra porta. Després de 1995, el masover
continuà tenint la mateixa entrada, però recuperà l’escala, el menjador
i les habitacions que fins aleshores havia ocupat el rector, el qual es
quedà amb la planta baixa de la porta dovellada. Va fer servir de
menjador l’entrada, i de sala d’estar, despatx i dormitori, l’habitació
que havia estat sala de plens de l’Ajuntament fins al 1927.

L’estat de la rectoria el 1924 no era bo: «se halla en mal estado,
un cuarto derrumbado ya, algunos techos en estado ruinoso, la es-
quina de las paredes norte y oeste profundamente agrietada, el ver-
tedero de la cocina inservible ya, al igual que la instalación de gas,
cuyo gasómetro se halla instalado en el interior de la casa en la
planta baja».116 El 1932, mercès a la generositat de Pius Valls
l’enllumenat elèctric arribà fins a la rectoria i el rector pagà la
instal·lació de l’església i rectoria, la qual també va fer pintar
interiorment.117 Les terres de conreu i l’estable foren arrendats a
Ramon Lleget i Moré, que vivia a Can Caseta, l’1 de novembre de
1970, i les tingué fins al 1985. El 1969, amb diners deixats pel mateix
rector, mossèn Alfred Bechini, es van fer obres a la casa rectoral, la
qual fou transformada en casa de colònies per mà del paleta Martí
Campàs, de Vallgorguina, i comprà una vintena de llits per als infants.
El 1970, els ingressos de les colònies pujaren a 184.905 pessetes.
Aleshores s’amplià la seva capacitat amb set llits més i es va fer la
piscina a l’altra banda de la carretera, de manera que juntament amb
la neteja a càrrec dels masovers, les despeses pujaren a 195.338
pessetes. El 1977, en secularitzar-se el rector, es va tancar la casa de
colònies i el 25 de febrer de 1978 es deixà a precari la rectoria i els

116.  APO, Libro de inventario de la casa rectoral de la parroquia de San Este-
ban de Olzinellas, perteneciente al arciprestazgo de San Celoni (1924), fols. 1r-3v.

117. Ibid., fols. 4r-6r.
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camps de conreu a Ester Codina i Martina Parveny,  monges
cistercenques procedents del monestir francès del Boló, per a fer «una
experiència monàstica», a canvi de fer catequesi, tenir cura de
l’església i sagristia i de l’arxiu parroquial. En realitat només foren
tres, les quals feren nova la teulada nord de la rectoria, però es
dissolgueren el 1982.118

El 1985, camps de conreu i rectoria foren cedits pel bisbat per
vint-i-cinc anys per a casa de colònies d’infants discapacitats de
l’Associació Sant Miquel d’Esplugues de Llobregat (Barcelona), que
feren el garatge i el dipòsits d’aigües fecals, i posaren reixes a les
finestres, però deixaren perdre l’electricitat, després d’una nevada que
va ensorrar molts pals de la línia, i de fet no hi anaven mai i el seu
representant Francesc Gané ho tenia tot abandonat. Fou recuperada
pel rector doctor Ernest Zaragoza el 1992, el qual, després d’haver-la
ofert als orionistes per a casa de misericòrdia o de contemplació, i
aquests haver-la refusada per part del seu provincial, Fernando
Santamaría, el febrer de 1993 per manca de vocacions, començà a
restaurar la rectoria. Primer en pintà la façana,  el 1994 –la rectoria
restaurada fou inaugurada el dia de la festa major en presència del
senyor bisbe Carles Soler–, i amb l’ajut del Bisbat i de la Diputació
Provincial a través del Parc Natural Montnegre i el Corredor, l’any
següent (1995) va rehabilitar la casa interiorment i la dividí en tres
àmbits diferents, a saber: dels baixos en va fer un apartament per al
rector; del primer pis, antic estatge rectoral, en va fer casa del masover;
i de la part posterior en volia fer un lloc d’acollida i com a tal ho oferí
a diverses institucions, però no l’acceptaren per motius econòmics.

Llogà els camps de conreu per a farratge, els camps de la piscina
per a acampada d’infants, primer a la fundació Josep Sans (1994-97),
després als Minyons Escoltes i Guies de Sant Jordi de Catalunya (1997-
2000), que van construir el petit edifici, sota l’era, dels lavabos i dutxes,
amb un gran dipòsit per a l’aigua, fins que per problemes burocràtics
es deixà l’activitat i el camp es tornà bosc, perquè no es trobà qui volgués
conrear-lo. Això no obstant, arranjà un camp prop dels lavabos com a
lloc d’acampada de grups de caps de setmana (2000-2003). A més, el
1997 hi instal·là el telèfon, el 1998 la llum elèctrica, la qual s’havia
deixat perdre feia força anys, aprofundí el pou de la font del rector i

118. E. ZARAGOZA, Catàleg dels monestirs catalans, Col. Scripta et documenta,
vol. 55, Montserrat, 1997, pàg. 164.
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automatitzà la pujada de l’aigua fins a la rectoria. Arranjà el sòl de
l’era de la rectoria amb la font de ferro. De manera que es pot ben dir
que la dècada del 1992 al 2003 fou de restauració i fins i tot d’esplendor,
perquè mentre hi visqué el qui això escriu hi hagué missa anticipada
cada dissabte i festes de guardar i s’hi celebrava anyalment la vigília
pasqual i la missa del Gall, després de les quals el rector feia passar els
feligresos a la rectoria, on els oferia un refrigeri escaient a l’època. A
més de l’activitat d’acampada i de grups de jubilats i d’infants de
col·legis que venien a conèixer la natura i l’aviram de corral, gràcies a
la generositat de la germana Maria Helena de Temple i Jorro († 1994),
dominica de l’Anunciada i germana de la senyora Pilar, Vda. Valls, la
parròquia disposà d’un diners, amb els quals el rector pogué fer realitat
un aplec de malalts mentals anyal, des del 2000, amb l’ajut de les
Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, de Sant Boi de
Llobregat, fundades per sant Benet Menni per a tenir cura dels malalts
d’aquest tipus, després d’haver-se trobat a Iratxe, amb el metge alienis-
ta Josep M. Esquerdo i Zaragoza, fundador del Manicomi Provincial
de Madrid, natural de la Vila-Joiosa i parent de lluny del rector. Aquesta
iniciativa resultà ser única a tot Europa i per això el nom de la parròquia
d’Olzinelles haurà de figurar en la història de la nostra psiquiatria.118 bis

A partir de l’agost de 1990, mossèn Manuel Padrós, d’acord amb el
Cardenal Jubany, va deixar de dir missa cada diumenge, per manca de
fidels i em deixà només un diumenge al mes a les 10, 30. Però des del
setembre de 1994 en què el rector es va fer càrrec de Vilalba Sasserra,
restà en dues misses l’any (festa major i Tots Sants) i cada dissabte des
de la vigília pasqual de 1998 fins que deixà la parròquia el 31 d’agost
de 2003.

La festa major, antigament se celebrava els dies 3 i 4 d’agost, el 3
festa de la invenció de les relíquies de sant Esteve, i el 4 se celebrava
la festa de la Mare de Déu del Roser, patrona de la parròquia, fins que
el visitador en 1791 manà celebrar aquesta última –com arreu de
Catalunya– el primer diumenge de maig, i es va continuar celebrant
sant Esteve el dia 3 d’agost fins al 1975. Es celebrava la missa solem-
ne cap al migdia, seguida de processó amb la imatge del sant i després
es feia la «dansa» a la plaça major, darrera del cementiri, i un concurs
de «rodella». El vespre, uns músics feien ball a l’era de Can Nanes –el

118bis. Aplecs celebrats fins ara: I (3-IV-2000); II (7-V-2001); III (28-V-2002);
IV (27-V-2003); V (2-VI-2004); VI (10-V-2005); VII (23-V-2006).
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1972 es féu a Can Xarpa amb el grup Argemí de Breda–, on cada
diumenge a mitja tarda o al vespre hi havia ball per al jovent amb
música de gramola o manubri, on anaven les noies acompanyades per
algun familiar i on es venien begudes. La festa popular es perdé durant
una quinzena d’anys, fins que el 1988 Antoni Palomé i la seva esposa
Conxita, nascuda a Can Mora, amb el matrimoni Esteve Bosch i Lola
Font i Josep Bonamussa, que amb l’ajut de l’Ajuntament tornaren a
fer la festa el 1989 amb la missa a les 11 i sardanes i a les 9 del vespre
un sopar i ball a Can Nanes, fins al 2000. Aquest any plegà la Junta
que hi havia, formada quasi tota per gent gran, (Esteve Bosch i espo-
sa, Esteve Barri i esposa Rosa Bernatallada, i Josep Bonamussa). Per
la festa feien una rifa i un ball de rams per a sufragar-ne les despeses
i el sobrant servia per a mantenir nets el cementiri i l’església.

El rector mirà de realçar la festa invitant a un tastet després de la
missa i fent sonar sardanes a l’era, amb l’altaveu que comprà. Des de
1989, la festa major se celebrava el dissabte abans del 3 d’agost i des
del 1999 l’últim dissabte del mes de juliol, perquè calia atendre, el
primer diumenge d’agost, l’aplec de la Mare de Déu de la Bona Sort de
Collsabadell, de la qual el rector havia fundat la Confraria.119 El 2002
es celebrà el 10 d’agost, en què en ocasió de les noces d’argent
sacerdotals del rector vingueren a concelebrar tots els deu mossens de
l’arxiprestat, entre els quals hi havia dos poetes reconeguts, mossèn
Francesc Malgosa, rector de Mosqueroles i mossèn Dídac Faig, rector
de Llinars del Vallès, els quals dedicaren una poesia inèdita seva a
l’efemèride. També hi fou present l’alcalde de Sant Celoni, senyor Joan
Castaño, sempre atent a beneficiar Olzinelles, tant amb la neteja del
camí com en les llicències d’obres, la instal·lació de l’enllumenat públic
i les subvencions per a la festa major. I s’inaugurà la pintura del cementiri
parroquial i la de les façanes de la casa rectoral, on, en substitució de
l’antic rellotge de sol pintat i ja quasi esborrat del tot, n’hi posà un altre
ideat pel rector, però esgrafiat pel senyor Jaume Salichs, de Gualba, el
22 de febrer del mateix any, on es llegeix: El temps fuig i l’eternitat
s’apropa./ Mentre tinguem temps, fem el bé. Traducció del llatí: Tempus
fugit (de l’antigor pagana), aeternitas properavit (afegit per sant

119. La festa major se celebrà el 1993 el 31 de juliol; el 1994, el 30 de juliol; el
1995, el 29 de juliol; el 1996, el 3 d’agost, el 1997, el 2 d’agost; el 1998, l’1 d’agost;
el 1999, el 31 de juliol; el 2000, el 29 de juliol; el 2001, el 28 de juliol; el 2002, el 10
d’agost; el 2003, el 9 d’agost.

92



47SANT ESTEVE D’OLZINELLES I SANT LLORENÇ DE VILARDELL

Francesc d’Assís) i Dum tempus habeamus, operemur bonum (de sant
Pau, carta als Gàlates). El rector va explicar que, davant del fet innega-
ble que el temps fuig i l’eternitat s’apropa, el pagà hi respon dient:
doncs mengem i bevem, que demà morirem; el cristià, en canvi, hi respon
amb l’actitud paulina: Mentre tinguem temps, fem el bé.

El 1999, el rector anul·là el segell comú que es feia servir per a les
parròquies d’Olzinelles i Vilardell i en féu fer un de nou per a cadascuna,
dissenyat per ell mateix, tots dos molt semblants, perquè els dos sants
patrons, Esteve i Llorenç, foren diaques i màrtirs. De manera que el
d’Olzinelles té una palma del martiri, amb el llibre dels evangelis i al
peu tres pedres que recorden que sant Esteve morí lapidat, i el de
Vilardell, el mateix, però amb una graella als peus, símbol també del
seu martiri, perquè segons la tradició morí rostit pel foc sobre una graella.

Pel llibre de «culto y fábrica» podem conèixer els ingressos i
despeses des del 1929 fins al 1977, i per un altre llibre fins al 2003.
Els ingressos provenien de les mensualitats de culte i clergat, col·lectes,
donatius, cera i del sobrant de les administracions dels altars. Les
despeses eren: oli per a la llàntia del Santíssim, cera, electricitat,
butlletí del bisbat, palmes del Diumenge de Rams, mensualitats dels
escolans, neteja de l’església (campanera), campaner, oblata, rentar i
planxar la roba de sagristia, festa major, recordatoris de primera
comunió i llibres d’administració (quadre 1).

Durant el rectorat de mossèn Manuel Padrós, els ingressos
oscil·laren entre les 12.135 pessetes de 1981 i les 34.810 de 1986,  i
les despeses entre les 22.109 pessetes de 1981 i 41.235 de 1986. L’any
1987, amb ajut del bisbat es reparà la teulada de l’església i el 1989
es va fer una tallada d’arbres que li proporcionaren 270.400 pessetes
per a acabar de pagar les obres. L’últim any del seu rectorat (1991),
ingressà 39.500 pessetes i en gastà 66.500. Durant el rectorat del qui
això escriu, el 1996 amb ajut del Bisbat reparà la rectoria, féu nova
instal·lació de la línia per a la llum elèctrica, posà algunes portes i
finestres noves i pintà les de la façana de la rectoria. Se serví del
paleta Frederic Giró i de la fusteria dels germans Mora, tots dos de
Vallgorguina, i del lampista Salvador Clos, de Sant Celoni. El 1997,
amb ajuda del Bisbat, Generalitat i Diputació, es féu una nova línia
d’electricitat, que arribà a la rectoria el 19 de juny de 1997, festa del
Sagrat Cor de Jesús. I pel Nadal de 2000 s’inaugurà l’enllumenat
públic, mercès a l’interès per part del rector i l’Ajuntament de Sant
Celoni.
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QUADRE 1.  Ingressos i despeses de les parròquies d’Olzinelles
i Vilardell (1929-1969, 1992-2002)

Any Ingressos Despeses Diferència

1929 492,85 490,35 +2,50
1930 423,15 407,75 +15,40
1931 465,15 463,80 +1,35
1932 396,35 363,60 + 22,75
1933 888,95 871,55 +17,40
1934 690,80 687,25 +3,55
1935 527,95 522,25 +5,70
1936 164,50 178,75 +14,25
1937
1938
1939 109,65 105,00 +4,00
1940 643,05 371,00 +272,05
1941 893,35 674,65 +218,70
1942 940,45 564,30 + 376,15
1943 14.705,55  959,20 +515,20
1944 913,85 606,60 +307,25
1945 1.118,50 826,65 +291,85
1946 1.126,65 872,25 +254,40
1947 1.188,60 924,30  +264,30
1948 1.125,60 767,30 +358,30
1949 1.472,30 1.199.95 +272,45
1950 1.248,45 1.230,00 +18,45
1951 1.223,80 1.202,70 + 21,10
1952 1.212,00 1.127,35 +75,65
1953 1.090,90 1.010,65 + 80,25
1954 1.369,50 1.104,60 +58,45
1955 7.788,95 8.743,10 +954,20
1956 6.204,30 6.350,70 + 146,40
1957 5.543,55 2.841,20 +2.702,35
1958 14.239,45 6.289,60 +4.446,35
1959 11.839,20 3.937,80 +7.901,40
1960 12.869,45 3.098,50 +9.970,95
1961 12.956,00 11.620,00 +1.336,00
1962 6.003,40 4.629,60 +1.373,80
1963 6.366,90 5.390,00 +976,90
1964 5.529,00 3.745,00 +1.784,00
1965 8.864,00 7.525,00 +1.339,00
1966 74.244,00 73.381,00 +863,00
1967 8.677,00 8.065,00 +612,00
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V. ESTADÍSTICA D’OLZINELLES I VILARDELL

Val a dir que la població de les parròquies d’Olzinelles i Vilardell
el 1739 era de 170 ànimes de comunió (adults de més de set anys); el
1771 hi havia 170 ànimes de comunió; el 1776 hi havia 140 ànimes
de comunió; el 1781 a Olzinelles hi havia 149 ànimes de comunió i a
Vilardell 70; el 1786, segons el cens del marquès de Floridablanca, a
Olzinelles hi havia 16 infants de menys de 7 anys, 33 solters, 22 casats
i 5 vidus. En total, 98 persones, entre els el rector, el tinent de rector,
l’escolà, un noble, dos llauradors i 5 criats. I a Vilardell hi havia,
comptant-hi els infants, 30 solters, 16 casats, 3 viudos. En total, 49
persones, entre els quals el capellà i 18 jornalers.120

El quadre 2 especifica la població d’Olzinelles segons el padró
de 1825. Entre els seus 154 habitants, hi havia 9 pagesos propietaris,
4 arrendataris i 36 jornalers.121 El 1851, entre les dues parròquies hi
havia 44 veïns i 332 ànimes de comunió.122 El 1886, hi havia 48 masos
i en xifres rodones 300 ànimes, 200 adults i 100 infants,123 xifres que

1968 10.629,00  9.915,00 +714,00
1969 44.268,00 46.248,00 +1.980,00
1991 + 28.371,00
1992 85.935,00 60.315,00 + 25.620,00
1993 176.244,00 124.850,00 + 51.394,00
1994 300.175,00 142.358,00 + 157.817,00
1995 263.670,00 288.420,00 –24.750,00
1996 3.055.470,00 3.111.467,00 –55.997,00
1997 1.675.161,00 1.859.763,00 –184.602,00
1998 3.293.696,00 3.034.548,00 +159.148,00
1999 797.405,00 1.043.288,00 –245.883,00
2000 1.472.478,00 1.222.221,00 +250.257,00
2001 1.495.976,00 747.264,00 +748.712,00
2002 7.565,89 13.077,25 –5.512,36 euros
2003          El 31 d’agost hi havia prop de 6.000,00 euros

120. J. IGLÉSIES, El cens del comte de Floridablanca, vol. I, Barcelona, 1969, p.
99.

121. LLOVERA, 208.
122. ADB,VP, vol. 90, fol. 106 (55r).
123. ADB,VP, vol. 94, fol. 137r.
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creiem una mica inflades, perquè tres anys després el nou rector diu
que hi ha 40 veïns a Olzinelles i 11 a Vilardell, amb  200 ànimes,  150
de comunió a Olzinelles i a Vilardell 50 ànimes, de les quals 30 eren
de comunió.124 En tot cas, en aquest temps Olzinelles i Vilardell
arribaren al seu màxim històric de població. Perquè el 1903 hi havia
177 habitants a Olzinelles i 78 a Vilardell. Total: 255 habitants. El
1906, el rector diu que a Olzinelles hi ha 23 focs amb 156 ànimes, 98
de les quals de comunió.125

Segons el padró, l’1 de desembre de 1924 hi havia entre Olzinellles
i Vilardell126 283 habitants de fet. El 1927, el rector diu que hi ha 125
feligresos; el 1940, hi havia 22 masos i 109 habitants, el 1943 hi havia
53 homes i 57 dones, total 110,127 nombre que anà davallant sobretot
a partir de la guerra civil de 1936, perquè el 1951 hi havia 95 habitants
de fet i 125 de dret;128 el 1956, 50 homes i 59 dones, total 109

QUADRE 2. Població d’Olzinelles el 1825

      Edats                         Solters              Casats               Vidus
h. d. h. d. h. d. total

Fins a 7 anys 1 4 5
De 7 a 16 19 20 39
De 16 a 25 5 11 1 17
De 25 a 40 13 1 15 17 1 47
De 40 a 50 2 8 12 22
De 50 a 60 7 3 2 2 14
De 60 a 70 5 2 1 8
De 70 a 80 2 2
De 80 a 90
De 90 a 100
Totals 40 36 37 35 2 4 154

h: homes; d: dones.

124. ADB,VP, vol. 98, Doc. 29.
125. ADB,VP, vol. 101, s. n. (informació del rector de 1906).
126. AMSC, Padrón de vecinos de Olzinelles y Vilardell, de 1º de diciembre de

1924.
127. APO, Llibres de Status animarum, 1943-50.
128. APO, Informació del rector per a la Guía de la Iglesia en España 1951.
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habitants;129 el 1970, 63 habitants de fet,130 i el 2000, 15 homes i 9
dones, total 24 habitants.131 Ara moltes cases s’han anat renovant i
han passat a ser d’estiueig o de segona residència. I a més, el fet
d’estar dins el parc natural del Montnegre i el Corredor, la prohibició
de bastir noves edificacions ha impedit el creixement de la població.

L’activitat pastoral parroquial, però, després de 2003, ha quedat
reduïda a la festa major i a dues  misses l’any, no hi ha terrenys
d’acampada i no es fa l’aplec de malalts mentals.

VI. LES MASIES D’OLZINELLES

La població d’Olzinelles era dispersa com la de Vilardell, però la
primera tenia més masies que aquesta última. Entre totes eren una
trentena, si bé no foren totes contemporànies. Estaven repartides en
tres barris, que eren el de la Rectoria, el Veïnat i la Muntanya, i Can
Valls era la més important de totes. Segons el fogatge de 1497, aquest
any hi havia només: Ca l’Agustí del Pont, Can Neulina; Can Valls, Ca
l’Agustí de Lloreda (Vell) i Can Gatell.132 El 1526 hi havia: Can Valls,
Ca l’Agustí, Ca l’Alzina, Can Bach, Can Coldaluiza, Can Terrers,
Can Garriga, Can Mantoret o Mintloret, Can Montsant, Can Oliana,

QUADRE 3. Població d’Olzinelles i Vilardell el 1924

                                            Veïns         Domiciliats         Total       Total
h. d. h. d. h. d.

Residents presents 67 20 69 118 136 138 274
Residents absents 3 1 9 5 12 6 18
Població de dret 70 21 78 123 148 144 292
Població de fet 140 143 283

h: homes; d: dones.

129. APO, Llibres de Status animarum, 1951-56.
130. Gran Enciclopèdia Catalana, vol. X, pàg. 444.
131. APO, Full parroquial de Vallgorguina, Vilalba Sasserra, Collsabadell i

Sanata, núm. 107 (novembre de 2000).
132. J. IGLÉSIES, El fogatge de 1497, vol. I, Barcelona, 1991, 200.
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Can Prat, Can Puigoriol, Can Quintaneta, Can Traver i Can Tria. El
fogatge del 15 d’agost de 1553 enumera: Can Garrell, Ca l’Alzina,
Can Valls, Ca l’Agustí i Can Domènec (Ca l’Agustí Nou).133

El 1880 hi havia: Can Valls, Can Poliba o Ca l’Aliba, al peu del
Montllorer, a la banda d’Olzinelles, prop de Can Valls; Can Tarrades,
núm. 7; Cal Mestre, núm. 22; Can Mora, núm. 27; Ca N’Antoni Mora,
núm. 1; Can Puigvert, núm. 16; Can Camps; Can Pau Foguera, Ca
l’Alzina Vell, Can Plana, Can Pau Plana o Pouplana, Can Caseta,
Can Felip, amb una petita capella bastida cap al 1970, Can Xarpa,
Can Nanes; Ca l’Alzina Nou, Can Bosch, núm. 10; Can Xic Nanes,
núm. 21; la Rectoria, núm. 20; Can Feliu o Fèlix, entre Can Pau
Foguera, a la plana de Can Mora, mirant a Vallgorguina; Can Camps,
encara habitada; Can Puigvert de la Serra; Can Pota, núm.4.134

Segons el padró general de propietaris fet el 1919 i el padró
d’habitants d’Olzinelles i Vilardell de l’1 de desembre de 1924, a
més de les anteriors masies, s’hi afegeixen: Ca l’Arabia, Cal Mestre,
Cal Taró, Can Puravia, Can Draper, Can Puigvert de la Serra, prop de
Can Terrades, que el 1751 tenia quatre quarteres de terra i setze de
bosc; Can Gorgui; la Torre d’En Grau o Cal Negre, a l’esquerra de
l’autopista, abans d’arribar a Ca l’Alzina Nou o Can Roca; Can Bachs,
entre Pedra Miradora i el sot de Bocs, no lluny de Ca l’Alzina Vell,
en ruïnes; i les de la Cantina Nova i la Cantina Vella, al barri del Pont
Trencat, prop del pont sobre la Tordera, suprimides en fer l’autopista.135

En temps hi havia hagut: Can Susagna, sota el turó d’En Vives,
mirant a Vallgorguina; Can Cornet, a la pineda plana de Can Draper,
Can Terrades Nou, prop de Can Vernenc, pujant del sot de Can Terrades
Vell, Ca l’Agustí Nou, Can Gorgui, Can Puigoriol. I foren algun temps
d’Olzinelles: Can Cases, Can Coromines, Can Martí Riera i Can Pujol,
desaparegudes. L’any 2000 només hi havia: Can Valls, Ca l’Agustí,
Can Terrades, Can Camps, Can Poliva, Can Plana, Can Mora, Ca
l’Arabia, Can Xic Nanes, Cal Mestre, Can Felip, Can Xarpa, Can
Nanes, Cal Taró, Can Paufoguera, Can Caseta, la Rectoria d’Olzinelles
i Can Puigvert de la Serra. De les més importants d’aquestes masies,
en fem a continuació el seu perfil històric.

133. J. IGLÉSIES, El fogatge de 1553, vol. I, Barcelona, 1979, 30, 378.
134. APO, Informació del rector (1880).
135. AMSC,  Padrón de propietarios de Olzinelles y Vilardell, de 1919; Padrón

de vecinos de Olzinelles y Vilardell, de 1º de diciembre de 1924.
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Can Valls. Situada en un replà del peu de Montllorer, entre Pedra
Miradora i Montllorer, a l’esquerra de la carretera que puja de Sant
Celoni cap a Ca l’Agustí i a l’esquerra del Pont de la Pega, aquesta
masia era del propietari més important d’Olzinelles i de tot el
Montnegre. Es tracta d’una bonica casa senyorial, amb capella pròpia
i masoveria i amb una extensa propietat de bosc. Existia ja al segle
XIII i el 1389 n’era amo Pere Valls, el 1462 Antoni Valls, el 1553 un
altre Antoni Valls. Al segle XVI posseïa el Mas Riera de Vilardell, el
1646 els de Prat, Montllorer de Vilardell i Abella, i al XVIII els masos
Bacó i Quintaneta, avui derruïts, el de Puigoriol, i Can Vilar de
Vallgorguina.

El 1725 apareix Eulàlia, muller de Jaume Valls i Pons, pagès de
Mosqueroles, ara habitant d’Olzinelles. El 1735, Vicenç Morera i Valls,
estableix per plantar vinya diverses terres que tenia pel paborde de
Palautordera, de Sant Cugat del Vallès, al mas Vilar de Vallgorguina,
a Joan Vilar i a Salvador Domènech; a Agustí, pagès d’Olzinelles,
una altra peça de terra, i altres peces als bracers de Vallgorguina:
Josep Martori, al mas Puigoriol; a Joan Virgili, entre Puig Castell i el
turó de la Vaca, i a Joan Ayet, Joan Sallent, Joan Pruna, Josep Puig, i
Francesc Grau, aquest prop de Can Puigdemir, totes a primeres
rabasses. També a Joan Català, bracer de Sant Celoni, una peça prop
de Can Valls. El 1732, el mateix amo l’establí a rabassa morta als
pagesos Pau i Jaume Mussachs de Vallgorguina perquè hi plantessin
vinya, el primer en un tros de terra abandonat de «la partida d’En
Agustí», pertanyent al mas Trias, amb les condicions acostumades. I
el 1733 estableix a rabassa morta Josep Montasell, de Vallgorguina
nou quartans de terra entre puig Castell i el turó de la Vaca, que tenia
pel paborde de Palautordera, de Sant Cugat del Vallès, senyor alodial
d’Olzinelles, amb la renda de cinc parts una i les altres condicions
acostumades.136 El 1735 apareixen com a testimonis d’escriptures:
Francesc Borrel «mestre de minyons del priorat de Sant Pau de
Riusech, habitant en la casa de dit Valls y March Grau, apotecari de
Sant Celoni», i  Francesc Morera i Valls, «estudiant» d’Olzinelles.137

El 1751 n’era amo Jaume Valls i la masia tenia 23 quarteres de terra,
3 quartans de vinya i 24 quarteres de bosc. El 1886, es féu casa a la
plaça de la vila de Sant Celoni –avui Hostal Suís–. Els últims temps

136. LLOVERA, 99-103, 206; APO, Index, 223-225, 227-230, 235-237.
137. APO, Index, 226-227.
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sobresurten els propietaris Pius de Valls i de Feliu, carlí, diputat pro-
vincial el 1908, el qual en més d’una ocasió hostatjà l’arxiduc
d’Àustria, que el 1926 era president de la Unión Patriótica d’Olzinelles
i fou l’últim de la Casa Valls enterrat dins l’església d’Olzinelles. En
morir sense fills, la propietat passà al seu germà Antoni, que també
morí sense descendència, i llavors passà la família Bauzà. A la seva
capella, s’hi guardava una relíquia i una col·lecció de cartes del beat
caputxí Diego José de Cádiz, les quals, examinades pel rector
resultaren ser inèdites i amb el permís de la seva propietària, la senyora
Concepció Gorchs, les va publicar,138 a més d’inclinar el seu ànim a
fer-ne donació a l’arxiu provincial del frares caputxins de Catalunya,
l’arxiver del qual era fra Valentí Serra de Manresa, amic i confident
del mateix rector.

Ca l’Agustí Vell. Estava situada entre el coll de Can Poliva i el
coll Blanc, més a prop d’aquest últim. Avui és en ruïnes. Existia ja el
1326. El 1360 era anomenada Ca l’Agustí de la Lloreda. Al segle XIV,
se’n deia el Mas Tria, perquè el 1373 el monestir de Sant Cugat del
Vallès l’establí a Pere de Tria. El 1487, li foren unides les terres dels
derruïts masos Puigoriol, Tarrés i Prat. El 1553, encarregaren al seu
amo, Pere Agustí, de fer el fogatge d’Olzinelles.139

Ca l’Agustí Nou. Aquesta masia estava situada al capdamunt de
la Vall d’Olzinelles, no lluny de Ca l’Agustí Vell. És la propietat més
gran d’Olzinelles, després de Can Valls, amb feixes esglaonades
envoltades de boscos fins al Montllorer. Bastida segurament al segle
XVI, el 1553 era ja propietat de la família Domènec. El 8 de març de
1723, Mateu Parés, d’Arenys de Munt, i el rector d’Olzinelles, amb
consentiment del rector de Sant Jaume de Barcelona, doctor Alfonso
Montesinos, antic rector d’Olzinelles, curador dels pubills del mas,
fills de Josep Domènech i Agustí, arrendaren al pagès d’Olzinelles,
Joan Terrades, per quatre anys els mas Agustí.140 El 1751 tenia deu
quarteres de terra, dues de vinya i vuit de bosc. L’actual edifici fou
renovat el 1846 i encara no fa gaires anys. Al final del segle XIX, els
amos es bastiren una casa a la plaça de la vila de Sant Celoni. Segons

138. E. ZARAGOZA PASCUAL, Cartes inèdites del beat Diego José de Cádiz al
pare Jaume de Puigcerdà OFM Cap. (1790-1801), a Analecta Sacra Tarraconensia,
vol. 76 (2003) pp. 213-246.

139. LLOVERA, 86.
140. APO, Index, 19-23.
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la tradició, aquesta casa sabia fer el licor Chartreuse, la fórmula del
qual els havien donat uns cartoixans francesos en agraïment per haver
estat acollits uns dies en el seu viatge de tornada a França.141 Cada
any, el dia de Sant Agustí, 28 d’agost, els amos de la casa feien una
gran festa en honor del sant amb una missa a la capella de la casa
oficiada pel rector d’Olzinelles i seguida d’un àpat de festa. El 9 de
novembre de 1909 fou declarada capella pública la reconstruïda pels
esposos Francesc Domènech Alguersuari i Lluïsa Bellsolell i Matas,
ara, però, dedicada a la Sagrada Família, que durà fins el 1936, en
què fou destruïda. El 1938 hi sojornà mig any una brigada internacio-
nal que guardava el material d’intendència. La darrera propietària,
Conxita Domènech, morí sense fills i heretaren la propietat uns parents
seus, els quals la vengueren a l’actual propietari Xavier Espar, que
l’ha restaurada amb encert i bon gust.142

Ca l’Alzina Vell. Al peu de Pedra Miradora, pujant a Olzinelles,
després de passar el pont de la riera d’Olzinelles, a mà esquerra, encara
hi ha les ruïnes d’aquesta casa, que fou una de les més importants de la
parròquia. Existia ja el 1323, però començà a ser important quan n’era
amo Esteve Alzina, el 1553. Hi havia un soterrani per amagar-se dels
facinerosos i lladres que l’ataquessin, de manera que el 1616 el bandoler
Pep el Rebec fou executat després d’assaltar aquesta masia.143 Els seus
propietaris tenien, al segle  XVIII, fins a set masos a la contrada.144 El
1719, el propietari n’era Josep Alzina i el 1724 Bartomeu Alzina, que
tenia una filla de nom Margarida, casada amb Joan Plana, pares d’Esteve
Alzina.145 El 30 d’agost de 1725, Mariana Pons i Alzina, juntament
amb Jaume Morató, tutor i curador dels fills i béns de Salvador Morató
d’Alfou, nomenaren procurador l’espòs de la primera, Fèlix Pons i
Alzina, d’Olzinelles.146 Aquests esposos, el 1721 havien arrendat a
Miquel Gorgui una casa situada al pla de Peronella d’Olzinelles147 i el
24 de febrer de 1726 com a senyors útils i propietaris, arrendaren a
Josep Marull, pagès de Sant Celoni, a primeres rabasses «lo conreu del

141. LLOVERA, 83-88.
142. LLOVERA, 207.
143.J. SERRA I VILAR, Persecució dels bandolers de Catalunya, Barcelona, 1932,

p. 14-18.
144. LLOVERA, 88-90.
145. APO, Índex, 8.
146. APO, Índex, 49-50.
147. APO, Índex, 31-33.
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Mas Agustí Corredor», de 9 quarteres de blat, que tenien pel paborde
de Palautordera, de Sant Cugat del Vallès, perquè hi plantés vinya,148 i
6 quarteres de terra de sembradura del mateix mas a Joan Boix, de Sant
Celoni, perquè hi plantés vinya.149 I el 6 de novembre de 1727 estableixen
a Josep Tarrades, treballador d’Olzinelles, a primera rabassa, un camp
de quinze quarteres de blat, situat a la costa del prat d’Olzinelles150 i
una altra d’una quartera del mateix indret el 25 de juliol de 1728, perquè
hi plantés vinya, a canvi d’una cinquena part de la collita.151 Pau Alzina,
fadrí de Vallgorguina, comprà una vinya de quinze quartans del Mas
Vilar de Vallgorguina als germans Joan i Mariana Sagre, de la
Batllòria.152 El 1724, el mestre d’obres Josep Pla, el jove, d’Arenys de
Mar, cobrí un tros de celler de Ca l’Alzina, per 11 lliures i 3 sous.153 El
1751, el mas tenia 13 quarteres de terra, 3 quartans de vinya i una peça
de bosc.154 El 1886 tenia oratori privat, dedicat a la Mare de Déu dels
Dolors, que durà fins al 1936. El 1905, el caporal del sometent
d’Olzinelles era Esteve Morató de Ca l’Alzina.

Ca l’Alzina Nou o Can Roca. Està situada a mà esquerra de la
carretera que va de Sant Celoni a Vallgorguina, a l’entrada de
l’autopista, hi ha aquesta casa senyorial amb capella pròpia exempta
al seu costat, que des de fa anys pertany eclesiàsticament a la parròquia
de Sant Celoni.

Ca l’Arabia. Aquesta masia està situada al costat de Can Pau
Foguera, arrecerada en una petita falda de la muntanya, anomenada
abans prat Boer, de cara al sud, amb l’era amb una vista esplèndida,
que en dies clars arriba al mar. La seva propietat no és gaire gran,
però està ben mantinguda, amb feixes de cultiu i bosc d’alzina surera
que li donen vida econòmica. Fou fundada per Bartomeu Arabia,
provinent dels de Montnegre. Pagava censos al monestir de Sant Cugat
del Vallès i a d’altres senyors. El 1723 n’era amo Joan Arabia, que
tenia per cunyat Bartomeu Clarens, de Vallgorguina.155 Isidor Arabia
fou hereu i propietari del Mas Bruguera d’Olzinelles –que deu ser

148. APO, Índex, 64-68.
149. APO, Índex, 68-70.
150. APO, Índex, 100-104.
151. APO, Índex, 105-107.
152. APO, Índex, 145-147.
153. APO, Índex, 32-33.
154. LLOVERA, 206.
155. APO, Índex, 19-23.
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Can Puigvert– perquè el 26 de desembre de 1724 hipoteca la terra
d’una quartera de blat del seu Mas Bruguera per a pagar a Joan i
Miquel Tarradas, executors del testament del difunt Miquel Puigvert
d’Olzinelles, 10 lliures i 15 sous que devia el difunt.156 L’11 d’agost
de 1732, Joan Arabia i Plana, pagès d’Olzinelles, nomenà procurador
seu universal Francesc Andreu, oller de Sant Celoni.157 I Miquel Arabia
d’Olzinelles féu un cens anyal d’una quartera de forment a Llorenç
Arabia del Montnegre.158 El 1751, aquest mas tenia 12 quarteres de
terra. El 1882, el seu propietari era Pere Arabia, alcalde d’Olzinelles.
Posà un banc nou seu a l’església d’Olzinelles, darrera del de les do-
nes de Ca l’Alzina. Avui els seus propietaris són el matrimoni Josep
Deulofeu i Teresa Monrabà, els quals la conserven de manera
immillorable.159

Can Camps. Estava situada a mitja vessant del turó d’En Vives,
que dóna a Vallgorguina, de cara al sol. El 1723, els seus propietaris
eren el matrimoni Joan Camps i Mariàngela Xifré d’Olzinelles, els
quals tingueren almenys dos fills, Bartomeu i Paula Camps. Paula es
casà amb Antoni Ayet, de Vallgorguina,  perquè en tenim les
capitulacions matrimonials fetes el 26 de setembre de 1723 i que
transcrivim aquí perquè són força interessants: «En nom de Nostre
Senyor Jesuchrist y de la sempre humil Verge Maria, mare sua. Amen.
Sobre lo matrimoni Déu volent fahedor per y entre Antony Ayet, fill
llegítim y natural de Jaume Ayet, treballador de la parròquia de Sant
Andreu de Vallgorguina, bisbat de Barcelona, y de Margarida Ayet y
Bordas, coniuges vivents de una y de part altra Paula Camps, donzella,
filla llegítima y natural de Juan Camps, treballador, y de Mariàngela
Xifré, coniuges, defunts, de la parròquia de Sant Esteve d’Olzinellas
de part altra. De y per rahó del qual matrimoni per y entre ditas
parts són estat fets, pactats y firmats y jurats los capítols y pactes
següents. Primeramet, Barthomeu Camps, treballador, germà de la
dita Paula, per lo molt amor paternal aporta a la dita germana sua y
per lo molt desitja sia en  matrimoni col·locada y per favor de
contemplació del present matrimoni, lo qual dita Paula, germana sua
deu fer y contractar de voluntat y consentiment seu ab lo dit Antony

156. APO, Índex, 43-47.
157. APO, Índex, 147-148.
158. APO, Índex, 155-157.
159. LLOVERA, 91-94.
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Ayet, Deú volent esdevenidor marit seu, per totas, és a saber parts,
de heretat y llegítimas suas paternals y maternals, etc. Y altrament
de sa nuesa y espontànea voluntat dóna y per títol de donació pura,
perfecta, etc., atorga y concent a la dita Paula, germana sua, com a
ben merexent y als seus y a qui ella voldrà perpetuament ab los pac-
tes emperó, vincles y condicions devall escritas y no sens ellas
altrament, dotze lliuras y un llansol nou de bri, de tres tallas, avaluat
a dos lliuras, que ab tot pendrà suma de 14 lliuras barcelonesas per
una vegada solament pagadoras en quatre anys en quatre iguals pa-
gas y que dega pendrer per lo equivalent de ditas 14 lliuras barcelo-
nesas, blat, vi, jornals o diners, los quals li promet donar y pagar a
ella e per ella al dit, Déu volent esdevenidor marit seu ab restitució
de totas misions y despesas ab obligació de tots sons béns, etc. Aquesta
emperò donació fa y fer enten lo dit Barthomeu Camps a la dita Paula
germana sua y als seus,etc., ab tal emperò pacte, forma, vincle y
condició, que si la dita Paula moria ab fills llegítims y naturals, en
dit cas puga testar librement de totas las ditas 10 lliuras, emperò en
cas morís sens fills, que aleshoras sols puga testar de la mitat tant
solament i l’altra mitad restant torne i provinga al dit donador si a
les horas viurà o si no viurà a son hereu o successor universal, etc.,
e promet y jura corporalment, que la tal donació present y totas y
sengles cosas en ella contempladas tindrà per fermas y agradablas y
contra ellas no farà ni vindrà, etc. Renunciarà, etc. Y la dita Paula,
donzella, accepta la dita donació per lo dit son germà a ella feta ab
los pactes predits, als quals expressament consent ab referiment de
moltas gràcias y besament de mans que lin fa.

 Item, la dita Paula fent estas cosas ab exprés consentiment de
dit son germà y parents, dóna, constitueix i aporta en dot al dit Antony
Ayet, Deú volent esdevenidor marit seu las ditas 14 lliuras per lo dit
seu germà a ella en lo present capítol de donació donadas volent y
concentint que lo dit Antony Ayet, Déu volent esdevenidor marit seu,
en virtud de la preçedent constitució dotal, demane, exigesca i rebi
tota la sua dot, finit emperò lo present matrimoni y en tot cas, lloch y
temps que restitució de adot haja lloch ella y los seus recovren salvo
la propietat de dita sua adot, sens empaig ni contradicció, la qual
constitució dotal fa ab cessió y mandato de tots drets y accions,
constituçió de procurador y altres clàusulas necesarias a coneguda
del notari dels presents capítols e promet y jura corporalment y so-
lemne, que la present constitució tindrà per ferma y agradable
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entenent ésser menor de 25 anys , major emperò de 14 anys, renunciant
per ço al benefici de menor edad, restitució in integrum, etc.

Item, lo dit Antony Ayet fa y firma carta dotal y de espoli a la dita
Paula donzella esdevenidora muller sua de les ditas 14 liures, per
ella en lo presedent capítol en dot constituides y aportadas de y per
los quals li fa crex, aument o donació per noces de set lliures moneda
barcelonesa, lo qual dot y creix qui junt prenen la suma de 21 lliures
barcelonesas li salva y asegura, asigna y consigna sobre tots sos béns
mobles e immobles aguts y per aver, y la dita dot y creix li promet
restituir y tornar en tot cas de lloch y temps que restitució y solució
de creix aja y tinga lloc sens dilació. E promet y jura que la presedent
carta dotal y de espoli tindrà per ferma y agradable y contra aquella
no farà, etc. Renunciant, etc.

Item, Jauma Ayet y Joan, pare y fill, per commoditat i per lo molt
desitjan sia en matrimoni col·locat Antony Ayet, fill de dit Jauma y
germà de dit Joan, prometen plantar en la vinya que dit Antony té
començada en terras del mas Palomer, de Vallgorguina, dos millers de
serments o seps en lo termini de quatre anys, comptadors des del dia
present en avant y quan no poguessen o no volguesen plantar dits quatre
(sic) millers de seps, prometen passat lo dit termini pagar y satisfer al
dit Antony y al seus lo just valor del plantar dits 4 millers a coneguda
de dos experts. Assó prometen ab obligació de tots sos béns y ab
jurament llargament. E nos las ditas parts llohem y aprovem fiat iuxta
stilum facta fuerunt dicta capitula in parroquia Sancti Stephani de
Olzinelles dia 26 setembris anno Domini 1723. Firmats foren los
presents capítols matrimonials als 15 de setembre de 1726 ab exprés
pacte de cumplir dins dos anys comptadors dels dia de la present firma
a dos anys. Testes sunt lo honorable Vicens Morera y Valls, ciutadà
honrat de Barcelona y Salvador Palomer, pagès de Vallgorguina».160

Aquest mas, el 1751 tenia 10 quarteres de terra. El 1876, Fèlix Camps
era administrador de l’altar de Sant Isidre d’Olzinelles. El 1915, Miquel
Camps era agutzil i pregoner d’Olzinelles, pels quals oficis cobrava de
l’Ajuntament 100 i 120 pessetes, respectivament.161

Can Gorgui. L’1 de febrer de 1718, la viuda Maria Morera de
Can Valls, i el seu fill Vicenç Morera i Valls, arrendaren el mas
Puigoriol al pagès Miquel Gorgui, amb les condicions següents, que

160. APO, Index, 24-29.
161. LLOVERA, 94.
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transcrivim, perquè són interessants:  Primo. Ly arrendam dita casa
o mas ab totes les terras que comensan a la partió de terres de la
Rectoria de dita parròquia qui va a Casa Agustí fins a les terras de la
casa dita den Agustí, acceptant lo camp dit de Coma de Llop que
comensa a la Rectoria. Item, li donam facultat per a traurer per artiga
tots els novals que se toparan abtes per traurer dins les mateixas
terras, comensant a la partió de la Rectoria dret a Puig Castell fins a
la partió den Agustí y la riera (que) fa la divisió y los dits senyors
Valls sempre se reservan lo camp de Coma de Llop y totes las ditas
terras las puga espletar francas de parts y estó durarà mentre durarà
dit arrendament, i acabats los quatre anys tot quan sembrarà y haje
de sembrar dins las ditas terras aleshores haje de pagar las parts a
dits senyors, com se acostuma y que puga tirar tot género de fruit que
donaran ditas terras ab totas aquellas terras de conreu, que manava
antes dit Gorgui ab sos orts. Item, dits senyors li donan facultat que
puga traurer tanta terra de artiga quanta ne dexarà y que no puga
deixar las artigas fins que haja fets tots aquells esplets acostumats,  y
en cas que en ditas terras no hi hagués lo suficient per traurer quatre
quarteras de artiga, se ly promet donarli’n en altre part. Item, ly
donan licència de tenir cis nodrissos y (que) pugan cevar per la aglan
de ditas terras, començant a la partida den Agustí y quals puga tenir
fins (que) durarà dit arrendament. Item, ly donan la teya de Coma de
Llop y lo dit Miquel Gorgui se obliga a pagar una lliura deu sous per
cada talla que es farà en dit lloch de cis doblas. Item, dit Miquel
Gorgui se obliga a quitar un censal de preu de vuit doblas que fa la
casa Valls a la Rectoria de Olzinellas per la celebració del cantar lo
endemà de St. Esteva, y açó en lo termini dels quatre anys que se li fa
dit arrendament, y que haja de pagar las pencions també que cau als
quatre de agost, y ha de començar a pagarlas en lo agost del corrent
any mil setcents divuit. Item, dits senyors li donan ditas terras arren-
dadas francas de parts y que haja de tenir soldats, anar a bagatge, a
llenya y tot lo demés acostumat. Item, lo que toca al bestiar bobí va a
mitja pèrdua y a mitja ganància. Dit arrendament se fa per lo termini
sobredit y dit Gorgui accepta y per cumplir obliga tots sos béns y
persona llargament y ab jurament, dia y any ut supra. Testimonis
Pere Joan Brunet, Esteva Minuart, jove, pagès de Vilardell».162

162. APO, Index, 1-4.
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Al mateix Miquel Gorgui, Fèlix Pons i Alzina d’Olzinelles, de Ca
l’Alzina i la seva esposa Marianna, li arrendaren la casa en ruïnes de
la seva propietat, que tenien al pla de Peronella d’Olzinelles, davant
el notari Tomàs Deulofeu de Sant Celoni el 30 de setembre de 1721
«ab el qual acte se dóna facultat a dit Gorgui per poder fabricar y de
nou erigir la casa de dit lloch de Peronella y que dits cònyugues
Fèlix i Marianna li abonaran las obras y pagaran a rahó de censal
del que construirà ab àpochas ver pagar dit Gorgui». La factura diu
que ha pagat al mestre d’obres Marc Mirambell, de Santa Maria de
Palautordera i al fuster Palaus 142 lliures, 15 sous i 9 diners.163 Aquest
Miquel Gorgui devia ser un pagès d’empenta. Fou regidor d’Olzinelles
el 1723 i apareix com a testimoni, igualment que el seu fill Joan
Gorgui, en diverses escriptures dels anys 1733-1736.164

Can Caseta. Situada a cent metres del temple parroquial en
direcció a Vallgorguina, el nom li ve del fet de ser un casa petita.
Existia ja al segle XVIII. Al seu costat, des d’abans del 1896 i fins al
1967, hi va funcionar l’escola municipal, al damunt de la qual hi havia
la casa de la mestra. La propietat s’amplià quan el seu amo, Josep
Domènec, es casà amb la pubilla de Can Plana d’Olzinelles, i encara
més quan el 1905 la pubilla Rosa Domènech es casà amb Pere Ginestar,
moliner de Vilardell.165

Can Draper o Mas Garrell. Situat a mà esquerra de la carretera
que puja a Olzinelles, al peu de l’autopista. Existia el 1257 i en el
fogatge de 1553 era de Joan Garrell. En morir Marc Garrell sense
testament, el seu fill Esteve Garrell el 5 de maig de 1723 féu inventari
de les terres i boscos del mas, que transcrivim aquí perquè el
considerem interessant per a conèixer què hi havia habitualment a les
masies: «En la entrada. Una taula de pi ab sos banchs també de pi,
usats. Un xapo de ferro dolent y dos magais de punta y altre de
escarpell, una fanga, una arada guarnida ab sos arreus y un botall,
usat tot. En la cuina: Una pastera plana de alba, ab son cobertó de
pi y sos arreus, com és sadàs, paletas. Item, un banch de pi usat, unes
llevas de ferro, una caldera gran de aram usada, una capsa de aram
ab manech de ferro, una pala de ferro usada, un bogadé, un joch de
plats de pissa ordinària, altre joch de plats de terra y dos ollas de

163. APO, Index, 49-50.
164. APO, Index,  150, 182, 199, 221, 225, 230, 237, 241.
165. LLOVERA, 94-95.
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terra, una pala de forn de fusta, dos cantirs de terra, dos culleras de
llautó y algunas culleras de fusta. Corral: Una vaca morisca de uns
set anys. Dalt la sala: Primero una màrfega y tres ruscos de abellas
buits. Aposento sobre la cort: Una màrfega, dos caxas de alba, usa-
das, una buida y en la altra cis toballons, dos tovallas, unas estovallas
bones, quatre camisas de dona, cis llansols, unas arracadas de or a
la vellura de perla, un anell de or y un cinto de plata, un quarto de
carnsalada de tossino y algunas botifarras. Item, una coxinera ab
diferents actes y papers. En las altras cambras no si troba res. Tot lo
demunt dit fins dit dia 5 de maig de 1723».166 El 7 de maig de 1733,
n’era amo Jaume Valls, que comprà a Joan Jutjó, curtidor de Sant
Celoni, un tros de terra d’una quartera del mas Garrell per 50 lliures i
donà a Joan Pons, diaca del benefici de Santa Anna de Sant Celoni 8
lliures i 6 sous pel dret que el seu benefici tenia sobre dita peça de
terra.167 El 1751, encara n’era amo el mateix Jaume Valls i la propietat
tenia 11 quarteres de terra de cultiu, mitja de vinya i 32 de bosc. Des
del final de 1800, les terres foren absorbides pel Mas Draper de
Gaserans amb la darrera pubilla Garrell.168

Can Mora. Aquesta masia estava situada amunt de Ca l’Agustí, a
la plana de Can Mora, prop de Can Pau Foguera. Existia ja el 1614,
establerta com d’altres per la pabordia de Palautordera, del monestir
de Sant Cugat del Vallès. El 1722 n’era propietari Jaume Mora i el
seu masover era Bartomeu Camps, després passà a Miquel Mora.169

El 1751, tenia quatre quarteres de terra, mitja de vinya i 6 de bosc.
Fou venuda a mitjan segle XX. Ara hi habita només el masover.170

Can Plana d’Agrafull o d’Olzinelles. Situada al sot d’Olzinelles,
davant de Ca l’Alzina i prop de Can Puigvert, al límit amb
Vallgorguina. Existia ja el 1615, establert per la pabordia de
Palautordera, del monestir de Sant Cugat del Vallès. El 4 d’abril de
1733 era habitada pel francès Joan Andreu Serrador, qui en aquesta
data entregà a Josep Plana de dita parròquia «una vaca de pel roig, de
tres anys, a mitja pèrdua y mitja ganància, preuada dita vaca per
preu de 13 lliures i 10 sous barcelonesos». Aquest mateix francès el

166. APO, Índex, 17-19.
167. APO, Índex, 160-164, 171-175.
168. LLOVERA, 96, 206.
169. APO, Índex, 12, 14.
170. LLOVERA, 96-97,206.

108



63SANT ESTEVE D’OLZINELLES I SANT LLORENÇ DE VILARDELL

15 de maig de 1733 comprà una casa de Ca l’Alzina situada al pla de
Peronella, amb diverses terres i certes condicions.171 El 1736, apareix
com a testimoni Josep Plana, treballador d’Olzinelles.172 El 1751 te-
nia sis quartans de terra i una vinya. Passà després a la família
Domènech, amos de Can Caseta.173

Can Puigvert Vell o d’Agrafull. Aquesta masia estava situada
més amunt de Can Caseta i prop de Can Plana, al paratge d’Agrafull,
al límit del terme de Vallgorguina. Existia al segle XVII, establerta per
la pabordia de Palautordera, del monestir de Sant Cugat del Vallès. El
1751, tenia 8 quarteres de terra, una vinya i una peça de bosc. El
1924, n’era propietari Francesc Bertran i Agell, que fou alcalde
d’Olzinelles. 174 Últimament era propietat d’Antoni Montclús i està
molt ben conservada.

Can Tarrades Vell. Situat al límit d’Olzinelles amb el Montnegre,
darrera Montllorer, en un replà de vistes esplèndides.175 El 1723 fou
arrendada al Mas Agustí per quatre anys. Joan Terrades, fill d’aquest
mas i pagès d’Horsavinyà, havia creat un censal a favor de Josep
Arabia, pare de Llorenç Arabia, del Montnegre, el qual el vengué a
Joan Auladell, pagès de Sant Iscle de Vallalta el 20 de setembre de
1732.176 L’esmentat Llorenç Arabia, que el 1719 havia casat la seva
germana Teresa amb Joan Terrades d’Olzinelles, per no poder-li pa-
gar la resta del dot, el 15 d’abril de 1733  li donà a carta de gràcia una
quartera de forment de cens, que li feia anualment Miquel Arabia
d’Olzinelles.177 El 1751, aquesta masia tenia dues quarteres de terra i
una vinya. Últimament era propietat d’Antoni Montclús –que n’era
també de Can Puigvert de la Serra– i ara de la seva filla Pilar.

Can Puigoriol. Existia ja el 1326. L’1 de febrer de 1718, la viuda
Maria Morera i Valls, i el seu fill Vicenç Morera i Valls, de Can Valls
i «ciutadà de Barcelona, en la parròquia d’Olzinelles domiciliat»,
arrendaren el mas Puigoriol a Miquel Gorgui, amb la condició que
pagaria arrendament a partir dels primers quatre anys «forçats», és a
dir, del 19 de juliol de 1722 . El 29 d’agost de 1722, el mateix Vicenç

171. APO, Índex, 164-168.
172. APO, Índex, 251.
173. LLOVERA, 97-98.
174. LLOVERA, 98,206.
175. LLOVERA, 98.
176. APO, Índex, 148-149.
177. APO, Índex, 155-157.
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Morera i Valls l’arrendà a Pere Xifré per quatre anys, «dos forçats i
dos lliures». El 1732, el mateix amo l’establí a rabassa morta al pagès
d’Olzinelles Joan Bonamussa, amb família a Vilalba Sasserra, i a Pau
i Jaume Mussachs de Vallgorguina  perquè hi plantessin vinya en un
tros abandonat de «la partida d’En Agustí» del mas Puigoriol amb les
condicions acostumades.178

Can Cases. El 1326 apareix com pertanyent a la parròquia
d’Olzinelles, però al segle XVIII a la de Montnegre, si bé tenia terrenys
a les Vernedes d’Olzinelles, establertes per la pabordia de Palautordera,
del monestir de Sant Cugat del Vallès.179

VII. L’ESCOLA MUNICIPAL

Capítol important del poble i parròquia fou l’obertura del col·legi
públic. El 1825 a Olzinelles hi havia 17 nois i 24 noies d’un a setze
anys, en total 41. El rector, quan respon al qüestionari previ de la
visita pastoral de 1886, diu que no hi ha escola, tot i haver-hi entre les
dues parròquies 100 infants fins als 16 anys.180 L’escola existia ja el
1896 en un petit local annex a la masia de Can Caseta –perquè es
considerava que estava al lloc més cèntric del poble i, per tant,
equidistant de la major part de les cases– , d’una única aula –per tant
escola mixta–, damunt de la qual hi havia el pis de la mestra. El local
estava llogat per l’Ajuntament al seu propietari, Josep Domènech i
Mainou, i el 1907 al seu fill Jaume, els quals cada any cobraven de
lloguer, primer 100 pessetes i després anaren apujant-lo, amb les
condicions que si l’amo deixava de viure-hi, la família que el succeís
hauria d’ésser de provada conducta, tenir sempre el pati lliure, perquè
servia de pati a l’escola, i que la mestra podria anar a cercar l’aigua
als punts acostumats.

L’Ajuntament havia constituït una Junta Local d’Instrucció Pú-
blica, la qual el 26 de novembre de 1902 aprovà el pressupost per a la
mestra de l’escola.181 El 1903,  a Olzinelles hi havia 34 infants de 6 a

178. APO, Índex, 1-4, 139-145.
179. APO, InÍndexdex, 249-251.
180. ADB,VP, vol. 94, fol. 137r i Doc. 29.
181. AMSC, Libro de actas de la Junta Local de Instrucción Pública

(d’Olzinelles). Año 1902, fol. 1r-v.
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12 anys, i a Vilardell 12. El 20 de maig de 1903, la «Junta
d’Ensenyament» local nomenà vocal Carme Ragué, la qual «como
madre de familia» y «como persona más inteligente en las labores
propias de las alumnas de la escuela, corrían desde oy a su cargo la
vigilancia y exámen de cuanto se enseñe por la competente profeso-
ra».182 Sabem que hi havia problemes amb la mestra, perquè l’inspector
provincial de primera ensenyança visità extraordinàriament l’escola
el 6 de juny del mateix any «en orden a las quejas producidas por la
(Junta) local al comportamiento de la maestra Dña. Buenaventura
Vilá y sobre las resultas tan perjudiciales que ofrece su enseñanza...
que ha alejado todas las alumnas de la escuela de su cargo». El rec-
tor, titllat de «mal eclesiástico», creia que «la anormal conducta de
la maestra puede ser debida a desarreglo en sus facultades», i d’aquí
venia el «abandono de sus deberes religiosos». Però, de fet, mostraren
a l’inspector roba feta sota la direcció de la mestra, que demostrava
«evidentemente, no sólo el mayor descuido, sino la ineptitud y la in-
capacidad más grandes, tratándose de una maestra con título profe-
sional». La junta del 9 de gener de 1904 amonestà la mestra –que ho
era des del juliol de 1902– i el 15 de febrer següent va renunciar la
plaça.183

El 30 de maig següent es donà possessió a la nova mestra interi-
na, Emília Padró i Tomàs, perquè la mestra en propietat seria Modes-
ta Sanmartí i Canals, la qual prengué possessió del seu càrrec l’1 de
maig de 1905.184 L’any següent, el rector diu que hi ha «escuela muni-
cipal de ambos sexos, concurriendo a ella unos 20 alumnos».185

Aquesta mestra durà poc, perquè fou transferida a l’escola de Torroella
de Fluvià (Girona) i per això demanà la baixa el 19 de març de 1908.
La junta li agraí «el interés que ha tenido en el desempeño de sus
funciones...y el acto heróico que desempeñó en tres del corriente mes,
exponiendo de noche su vida para prestar auxilio a sus vecinos, que
se les quemó una hija».186 L’1 de maig del mateix any començà com a
interina la mestra Genoveva Gimeno i León, la qual exercí fins al 22

182. Ibid., fol. 2v.
183. Ibid., fol. 3v, 5r-v.
184. Ibid., fol. 6r-v.
185. ADB,VP, vol. 101, s.n.
186. AMSC, Libro de actas de la Junta Local de Instrucción Pública

(d’Olzinelles). Año 1902, , fol. 8r.
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de març de 1909, en què prengué possessió la mestra Josefa Durban i
Bedin i en els primers exàmens fets el 4 de juliol del mateix any,
tothom, fins el rector, aproven el treball d’aquesta mestra.187

Però les mestres, que deurien ser totes molt joves, cercaven altres
llocs més poblats. De manera que el 10 de novembre de 1910 prengué
possessió una nova mestra, Francesca Molins i Vilardebó, la qual el
22 del mateix mes s’absentà un dies i definitivament el 5 de desembre,
amb el pretext que l’escola estava mal situada, i se n’ anà a viure a
Sant Celoni. L’Ajuntament digué que no hi havia lloc millor per a
l’escola, perquè estava a prop de l’església i de la Casa Consistorial,
però l’escola es tancà.188

L’1 de març de 1912 prengué possessió la nova mestra en propietat,
Cecília Burgués i Abellà, la qual també durà poc, perquè el 27 de
novembre de 1913 prenia possessió com a mestra interina Joaquima
Torras. El 16 de novembre de 1914 prengué possessió com a
propietària Vicenta Alacreu i Pascual, la qual també durà poc, perquè
el 18 de febrer de 1915 canvià la plaça amb Constantina Casas i
Arriola, substituïda el 17 de maig de 1916 per la interina Maria Roca
i Martí, fins que l’1 d’octubre de 1917 començà com a propietària
Josefa Reynés i Pinet, amb un sou de 1.250 pessetes anuals pagat per
l’Ajuntament.189

El 1919 es féu nou contracte de l’escola, ara per 125 pessetes
anuals i amb la condició que l’Ajuntament faria les reparacions
necessàries al local, que estava en mal estat. El 1921, la mestra Josefa
es queixà que tant l’escola com el seu pis eren molt petits, i
l’Ajuntament li contestà que no podia bastir una nova escola, tot i
que el propietari, Miquel Domènech, cedia gratuïtament el terreny
per a edificar-la «por considerarlo de suma necesidad», amb la
condició que l’Ajuntament demanés ajut a l’Estat per a fer les obres.190

Es va fer una informació pericial pel mestre d’obres de Sant Celoni,
Josep Sibina, el qual, efectivament, assegura que «hay una parte del
mismo (local) que amenaza ruina y el hacer reparaciones en él es
muy peligroso por los malos materiales de que está construido, sien-
do imposible la instalación provisional de la escuela en otro sitio,

187. Ibid., fol. 10v.
188. Ibid., fol. 12r-15r.
189. Ibid., fols. 16r-19r.
190. Ibid., fol. 19v.

112



67SANT ESTEVE D’OLZINELLES I SANT LLORENÇ DE VILARDELL

por no haver ningún local adecuado para ello».191 Però res no es va
fer i l’escola continuà al mateix lloc. Vingué una altra mestra abans
del 1924, la qual el 1928 el rector qualifica de molt cristiana, «sin que
esto quiera decir que después, una vez mayores (els infants) no se
olviden de las enseñanzas prácticas que se les da en la escuela».192

Aquesta mestra, que durà fins al 1936, era Caterina Cruquet i Coy,
nascuda a València el 18 de gener de 1869, la qual vivia en companyia
de la seva serventa Genoveva Palau i Plana, nascuda a Sant Feliu de
Buixalleu (Girona) el 1890 i veïna de Mataró.

Després de la guerra civil no hi hagué escola, tot i que la senyora
Caterina cobrava el sou de l’Ajuntament encara el 1942, quan el rec-
tor, mossèn Joan Comas, es queixà de la manca d’escola al «quefe»
inspector provincial de primera ensenyança, però sense èxit, perquè
com ell mateix informa al bisbat «ha continuado la escuela cerrada»
i que «no funcionan los colegios debido al escaso número de habi-
tantes... Los pocos niños que hay en la parroquia asisten a las Escue-
las Nacionales de Vallgorguina».193  De fet, l’escola tornà funcionar
els anys 1950, perquè sabem que el 1956 a Olzinelles hi havia escola
i un total de 27 nois i noies menors de setze anys. Però es tancà
definitivament per manca d’infants l’11 de juliol de 1966, després
que l’inspector provincial d’ensenyança hagués ofert a les nenes la
possibilitat d’anar a rebre gratuïtament l’ensenyança primària a un
internat «Escuela-Hogar» de Barcelona. L’última mestra fou una tal
Sra. Maria Dolors.

VIII. EL MUNICIPI D’OLZINELLES FINS LA SEVA UNIÓ A SANT CELONI EL 1927

Segons la revisió dels límits municipals feta el 1919, el terme
municipal d’Olzinelles anava des de la fita comuna de Palautordera,
Sant Celoni i Olzinelles al Pont Trencat, fins a la conjunció de les
rieres de Vallgorguina i de Vilalba Sasserra, i d’aquí cap al Molí Nou
–ara Molinot–; continuava per la riera de Vallgorguina fins al torrent
d’Agrafull i amunt cap als Replans i el camí d’Olzinelles a

191. Ibid., fol. 20r.
192. ADB,VP, vol. 94, fol. 137r i; vol. 98,  Doc. 29.
193. APO, Resposta al qüestionari de la visita pastoral de 1942, núms. 134,

161,164, 240.
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Vallgorguina fins on es veu el Montseny; d’aquí al turó Petit de Puig
Castell fins on es veu l’església d’Olzinelles i cap el punt més alt del
turó de la Vaca; d’aquí a la fita del turó de la serra del Veïnat
d’Olzinelles des d’on es veu al S.O. Can Nanes i al S. Cal Mestre, i
continuava fins a la part més alta de la serra de Can Xic Nanes, on es
veu el santuari del Corredor i el cementiri de Vallgorguina, i cap a la
fita del S. del camí de Can Mora a Vallgorguina. Després seguia fins
a la fita de la Gatosa i per l’altura divisòria de la plana d’En Mora cap
a la serra de Ca l’Arabia i el camí de Cal Peraire de Sant Iscle de
Vallalta; d’aquí seguia vers la plana de Can Gras fins a la fita comuna
d’Olzinelles, Sant Iscle i Vallgorguina, continuava per la part més
alta del turó del Mig, on hi havia la fita comuna d’Olzinelles,
Montnegre i Sant Iscle, fins a la font de Can Rosas entre Can Plana i
el terme de Montnegre. Després anava per la serra d’en Solà fins a on
es veia Can Plana de Gualba, i d’aquí fins a la fita des d’on es veia
l’estació del tren de Breda. Seguia fins a la fita de la serra de
Gatatelades, des d’on es veia al N.O. Sant Celoni i després fins a la
part més alta del turó de Marfull, des d’on es veia la Batllòria.
Prosseguia per la divisòria d’aigües del Cal Rector fins al pla d’Amunt
i al N. E. cap a la Tordera i d’aquí a la fita del Roure d’En Pla, on es
veu el camí de Sant Celoni a Hostalric fins a les aigües de la Tordera
i el torrent de Can Terrades, fita comuna d’Olzinelles, Gualba i Sant
Celoni; després anava fins a la intersecció de les aigües de la Tordera
i la riera de Vallgorguina cap al Pont Trencat, fins a la fita comuna de
Palautordera, Sant Celoni i Olzinelles.194

Sabem que la pesta negra de 1348, en la qual morí molta gent, a
Olzinelles moriren també entre altres, tots els habitants del mas Tarrés.
I el 1487, sobretot per causa de l’última Guerra dels Remences, estaven
derruïts alguns masos, com els de Ca l’Agustí Vell, Tria, Puigoriol,
Tarrés i Prats, les terres dels quals foren agregades a Ca l’Agustí. El
1556 encarregaren de fer el fogatge d’Olzinelles a Pere Agustí, de Ca
l’Agustí.

La muntanya ha estat sempre lloc de camuflatge de gent que per
algun motiu necessitava amagar-se. En alguna ocasió atacaren i
segrestaren pagesos i sovint els robaren pels camins i a casa. De ma-

194. AMSC, Actas de deslinde y amojonamiento con los pueblos colindantes
formadas por D. Eladio Urrea, topógrafo durante el mes de mayo –del 12 al 21– de
maig de 1919.
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nera que les cases estaven com fortificades, com ara la rectoria, on a
cada cantó hi ha espitlleres per a les escopetes o a Ca l’Alzina Vell,
que tenien un soterrani per amagar-se dels facinerosos i lladres. A
vegades eren joves desertors de l’exèrcit. Sabem que el 1616, el
bandoler Pep el Rebec, que es movia pels voltants de Sant Celoni,
fou executat després d’un assalt a Ca l’Alzina Vell.195 Però el
bandolerisme durà uns quants segles. Encara després de la Guerra de
Successió, el 15 de febrer de 1724, l’alcalde d’Olzinelles, Fèlix Pons
i Alzina, i els regidors Miquel Gorgui i Joan Terrades, es reuniren
«junts a la casa de la rectoria de la dita parròquia, en forma de
Ajuntament, llegida una representació feta per part del Sr. Dr.
Emanuel Bosch, subdelegat del corregiment de Mataró, circular als
demés llochs de dita sa subdelegació, en al qual representació los
feya presents los graves danys pateixen los comuns y particulars
cassas y camins per los facinorossos y gent poch temerosa de Déu
N. Sr. y de la Justícia y que per cuitar estos y semblants danys seria
molt del cas se resolgués medi per evitar y perceguir semblant gent
y així mateix que per los gastos dexa expedició contribuissin com
tots los demés llochs de la subdelegació, cada un respective, segons
y atessas las majors o menors conveniències y població de dits llochs
de dita subdelagació, resolgueren dits batlle y regidors y en dits
noms prometeren y se obligaren, en quan los es permés obligar per
semblants expedicions, al comú y particulars de dit lloch de
Olzinellas, contribuir y pagar la quantitat, part y porció al dit lloch
tocant y feta en lo modo y equitat sobreexpressada y que atenent ha
de cervir esta contribució per causa tant útil al bé públich, entenen
dits batlle y regidors obligar-se y se obligan, no quedant persona
ny casa exsempt de exa contribució, que tocarà al dict lloch, de
forma que en la talla (que) se farà o repartiment dega pagar lo
exempt com lo no exempt y no altrament. Et sic jurant. Testimonis
són Antony Ayet de Vallgorguina, y Barthomeu Camps, pagès
d’Olzinellas» .196

El 1731 era «col·lector o clavari» –càrrec anual equivalent a
tresorer– Josep Morató Alzina, fadrí, pagès d’Olzinelles i el 28 de
febrer de 1732, els regidors d’Olzinelles, juntament amb els de
Vallgorguina, la Batllòria, Sant Cebrià de Fuirosos, Sant Martí de

195. J. SERRA I VILAR, Persecució dels bandolers a Catalunya, 1616, Barcelona,
1932, p. 14-18.
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Montnegre i Vilalba Sasserra, nomenaren síndic universal de tots
aquests llocs Fèlix Pons i Alzina, per dos anys.197

El 8 de novembre de 1882, pujà de Barcelona a Olzinelles i
Vilardell una comissió oficial per veure si hi havia fil·loxera a les
vinyes i no en trobaren enlloc. I el 14 de febrer de 1890 hi hagué una
nevada molt gran, mai vista pels vells de la contrada, la qual féu malbé
el bosc, sobretot els suros.

El 14 de març de 1921 es creà la Mutual Auxiliadora de Malalts
d’Olzinelles i Vilardell i el 14 d’abril del mateix any, la Mutualitat
Escolar «Verge del Pilar» d’Olzinelles.

Sabem que el 1912 hi havia a Olzinelles vuit joves per a anar a fer
el servei militar, però de fet només hi anaren cinc –els altres tres
pogueren deslliurar-se de fer el servei, perquè pagaren el que estava
establert–; el 1922 eren set i també només se n’anaren cinc; i el 1927
només n’hi havia un, el qual efectivament anà a servir.198

El 1927, el municipi es fusionà amb el de Sant Celoni, quan n’era
alcalde Narcís Abel i Florí; tinents Rossend Mora i Sallés i Lluís Agell
i Novell; regidors Josep Oms i Paytuví, Pere Arabia i Ragué i Josep
Maria Morató i Soler. El llibre d’actes municipals diu que el 2 de juny
de 1927 «reunióse en el local de la Casa Rectoral tradicionalmente
habilitado para casa consistorio el Ayuntamiento pleno, previa convo-
catoria legal en forma, bajo la presidencia del Sr. Alcalde» i del delegat
governatiu Ferran Martí. El primer problema que es tractà fou que a
causa de la mort del secretari, Jaume Bosch i Calls, el 4 d’abril de
1927, s’havien extraviat els documents de l’ultima sessió. Seguidament
es va acordar l’agregació a Sant Celoni, dient: «Es opinión general de
la población la imposibilidad de que continue constituyendo munici-
pio independiente, con Ayuntamiento propio, término municipal de la
escasa población, y especial configuración de Olzinellas, por lo que
representando la actual vacante de la secretaría una oportunidad para
acordar la fusión de este término municipal con el de San Celoni,
deseada por la mayoría de la población como conveniente a sus inte-
reses, por lo que se acuerda la fusión de los términos municipales de
San Celoni y Olzinellas...siendo aprobada por unanimidad».199

196. APO, Índex, 29-31.
197. APO, Índex, 136-138.
198. AMSC, Actas y documentos del reemplazo de mozos por el servicio militar.
199. AMSC, Libre d’actes de l’Ajuntament d’Olzinelles. Any 1927, fols. 1r-3v.
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L’Ajuntament de Sant Celoni acceptà la fusió el 25 del mateix
mes, tot i la protesta d’alguns veïns d’Olzinelles, Sant Celoni i Bar-
celona feta davant notari el dia anterior. El senyors Miquel Valls i
Graells, amo de Can Valls, i Josep Rahull i Sala, del mas Cornei de
Vilardell, presentaren un recurs de reposició dirigit a l’Ajuntament
d’Olzinelles el 30 del mateix mes, i un altre del senyor Valls a
l’Ajuntament de Sant Celoni el 4 de juliol següent contra la resolució
del passat 26 de juny i l’11 del mateix mes de juliol també al comandant
de la Guàrdia Civil de Sant Celoni, i l’endemà els mateixos Srs. Valls
i Rahull cercaren firmes de veïns d’Olzinelles, perquè l’acord de fusió
es sotmetés a referèndum. Però aquest mateix dia es lliuraren a
l’esmentat delegat governatiu dels certificats del ple d’Olzinelles, de
les reunions de les comissions permanents de Sant Celoni i Olzinelles,
i del batlle de Sant Celoni comunicant al Governador Civil la fusió
dels termes municipals.200 Així acabà la història centenària del municipi
d’Olzinelles, sense que pogués impedir-ho el propietari de Can Valls,
que ara perdé molta de la seva influència dins el poble, perquè molts
dels alcaldes, inclòs l’últim, havien estat persones de la seva confiança.

Alcaldes de Vilardell i d’Olzinelles

No coneixem els alcaldes d’Olzinelles d’abans del segle XVIII, però
sí dels de Vilardell fins a la seva unió amb Olzinelles.

1274 Bernat Safràmia era batlle del castell de Montclús,
amb jurisdicció sobre Olzinelles i Vilardell.

1553 Antoni Lloró, alcalde de Vilardell
1630 Pere Coll, alcalde de Vilardell
1666 Joan Pau Lloró, alcalde de Vilardell
1669 Segimon Bosch, alcalde de Vilardell
1736 Josep Riera, alcalde de Vilardell
1741 Pere Coll, alcalde de Vilardell
1723 Fèlix Pons i Alzina, alcalde d’Olzinelles
1743 Jaume Valls, alcalde d’Olzinelles i de Vilardell units
1800 Antoni Cornei
1834 Joan Terradas
1839 Josep Arabia

200. Ibid., fols. 8v-11v.
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1839 Joan Fontanals
1854 Martí Moretó
1862 Josep Domènech
1872 Josep Travesa
1876-1883 Pere Arabia
1883-1885 Josep Bonamusa
1888-1891 Esteve Morató, de Ca l’Alzina, que el 1905 era

caporal del sometent
1900-1904 Francesc Bertran i Agell, de Can Puigvert
1904-1922 Josep Bosch i Calls. Agutzil: Miquel Camps i Pu-

jadas
1924 Pere Arabia
1925-1927 Narcís Abel i Florí. Últim alcalde del municipi

Ara caldria fer esment dels fills d’Olzinelles i Vilardell, que
sobresortiren per alguna cosa, però pel que fa a segles reculats, enca-
ra que alguns personatges portin el nom d’Olzinelles, és difícil saber
si eren fills del nostre poble o de Sant Jaume d’Olzinelles, prop del
pont de Cabrianes, al Bages, dins la diòcesi de Vic. Potser eren fills
del nostre poble, fra Ramon d’Olzinelles, prior de Sant Pau del Camp,
de Barcelona (1319-47);201 l’abat cistercenc de Santes Creus, Jaume
Valls, diputat de la Generalitat de Catalunya († 1560) i el compositor
Francesc Valls († 1747).202 Sabem segur que eren emparentats amb
Can Valls d’Olzinelles el filipó Lluís M. de Valls i Riera, natural
d’Arenys de Mar († 1921) i Jaume de Llanza i de Valls, natural de
Mataró, monjo de Sant Cugat del Vallès, abat d’Amer, president de la
Congregació Benedictina Claustral Tarraconense i acadèmic
corresponent de la Reial de la Història.203 També foren certament fills
de Sant Esteve d’Olzinelles molts prohoms de Can Valls, com el
beneficiat Gabriel Morera (1734), l’alcalde Jaume Valls (1743),
Francesc Valls, Vicenç Morera i Valls, Ramon Valls i  Pius Valls, en-
tre altres,  i el P. Gerard Garriga, fill dels Garriga d’Olzinelles, servita
del convent de Blanes el 1734.204

201. E. ZARAGOZA I PASCUAL, Abaciologi benedictí de la Tarraconense, Barcelo-
na, 2002, p. 81.

202. Cf. Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya, vol. III, Barcelona,
2001, pàgs. 631, 632.

203. Ibid., 632 i E. ZARAGOZA, Abaciologi benedictí, o.c., p. 41.
204. APO, Índex, 179.
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Cal consignar dins l’anecdotari del poble, que com a explicació
del perquè no hi ha garses a Olzinelles, uns diuen perquè un rector les
va maleir després que buidaren els ulls a un infant, i d’altres, que
foren maleïdes pel patró Sant Esteve, perquè quan portaven la seva
imatge en processó, una garsa se li cagà al cap.

Un altre succés que es conta és el d’aquell hereu d’una casa rica
d’Olzinelles, que va anar a Sant Celoni a vendre un parell de bous
dels quals esperava treure força diners. Va vendre bé i tornà cap a
casa seva, però els que li havien comprat els bous decidiren robar-lo.
S’avançaren en el camí, i al revolt de Can Mora li barraren el pas i li
demanaren els diners, però ja no els tenia perquè abans havia anat a
pagar un deute. Aleshores li van prendre la roba i, despullat, el posaren
dins una bóta de vi que hi havia per allà i la van fer rodolar sot avall
fins que les alzines la varen aturar. I des d’aleshores aquell lloc
s’anomenà el sot de la Bóta.

El 1936 fou ecònom d’Olzinelles mossèn Caius Pous, que era
geperut. Conten que alguna vegada havia dit: «Si no fos això d’aquí
darrera –assenyalant la gepa de la seva esquena– ja n’hauria tingut,
jo, de parròquies més bones».

Una altra anècdota curiosa és que entre 1995 i 2001, a la rectoria
hi teníem dos gats mascles, l’un blanc i l’altre grisós, que eren
l’admiració de tothom pel que ara direm. El que això escriu, a l’hora
d’esmorzar, els cridava i solia donar-los alguna cosa per menjar.
S’adonà, però, que el blanc feia molt suaument: ¡Miau, miau! Però el
gris, no parava de cridar: ¡Mèu, mèu! I com que aquestes expressions
corresponen a la manera de transcriure els crits dels gats en les llengües
castellana i catalana respectivament, el rector deia que un gat era
castellà i l’altre català, i la gent podia comprovar que era així. Però al
cap d’un temps el suposat català anà a viure a Can Valls,  que era casa
rica, però ben segur que no fou perquè hi hagués més rates o més bon
menjar, sinó perquè hi havia gates, cosa que no succeïa a la rectoria.
De manera que ens quedàrem sense aquesta curiositat que feia les
delícies dels visitants petits i grans.

IX. RECTOROLOGI D’OLZINELLES

Després d’haver-se unit el municipi d’Olzinelles  al de Sant Celoni,
la parròquia restà encara amb rector propi, perquè com és sabut, quan

119



74 ERNEST ZARAGOZA I PASCUAL

el rector se’n va d’un poble, ja fa molt de temps que aquest ha deixat
de ser municipi independent i que n’han marxat el mestre i el metge.
El rector de poble, que sempre és l’últim d’abandonar el lloc, avui ha
esdevingut una espècie en extinció, però sense ser protegida, com ho
són moltes d’animals, encara que siguin de mal pessic. La grandesa
de ser rector de poble és la del qui en la grisor de la monotonia dels
dies, mesos i anys acompanya la fe dels seus feligresos en les alegries
i les penes, en la salut i la malaltia, fins que la jubilació o la malaltia,
i sovint la mort, el separen de la seva parròquia. La misèria del rec-
tor de poble és la manca d’anonimat, la soledat personal i,
freqüentment, el sentiment «d’abandonament» per part del bisbat
mateix, la manca d’un ambient amb un nivell de cultura més alt i
una activitat pastoral més intensa i variada, i també la impressió de
semblar que no fa res, perquè sovint no veu el fruit del seu treball
pastoral, d’altra banda impossible de comptabilitzar. També a
vegades ha de tastar l’amarguesa de la incomprensió i la crítica força
despietada dels qui en tota la seva vida no han trobat ni trobaran
mai un rector del seu gust. Per això diu bé Cervantes en el Quixot
quan parla del rector de poble, que: «Debe ser demasiadamente bue-
no el clérigo que obliga a sus feligreses a que digan bien de él,
especialmente en las aldeas». Ara que la seva presència, si és dis-
creta en visites i convits, tavernes, jocs i reunions polítiques, és per
ella mateixa un testimoniatge del qui malgrat tot manté, amb la gràcia
de Déu –que mai no desempara els qui hi creuen–, una vida coherent
entre el que creu i el que predica, i sobretot entre el que predica i el
que fa. D’altra manera, quan els fets desmenteixen les paraules,
aquestes es fan increïbles. I quan se’n va... Aleshores tothom parla
del que feia de positiu. Alguns voldrien retenir-lo, però ja és massa
tard i no hi ha res a fer. Passa com els goigs de sant Elies, «els haguessis
guardat quan els tenies».

Rectorologi d’Olzinelles

1170-1179 Bernat. Primer rector conegut.
1303-1330 Arnau Sacosta.
1330-1334 Grau Pons.
1334-1339 Marc Llorenç.
1339-1355 Guillem Pons.
1355-1363 Bernat Noguera.
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1363-1367 Bonanat Novell.
1367-1374 Guillem Figuera.
1374-1375 Berenguer Novell.
1375-1391 Francesc Rossell.
1391-1394 Guillem Folch.
1394- Antic Framià.
        -1397 Guillem Tole.
1397-1408 Guillem Riera.
1408-1413 Bartomeu Fràmia o Sa Fràmia, beneficiat de San-

ta Margarida de Mosqueroles a l’altar de Sant
Llorenç de la parroquial de Sant Celoni. Però era
servida per Guillem Trau, beneficiat de Vilardell i
de Sant Celoni i després rector de Vallgorguina.

1413ss No tenia rector. Continuava essent servida per
mossèn Trau.

1421 No tenia rector. Era servida per Ferrer Miquel,
prevere beneficiat de Sant Projet de Santa Maria
de Palautordera.

1421 Francesc Riera, rector de Vilardell i encarregat
d’Olzinelles des del 29 de maig de 1421.

        -1429 Antic Taballés.
1429-1439 Jaume Miquel.
1439- Joan Clotes.
1440-1442 Era servida per Nicolau Esteve, rector de Vilardell.
1442-1446 Francesc Escapolat, primer rector de Vilardell i

d’Olzinelles, aquesta com a sufragània de la pri-
mera.

        -1491 Jaume Figueres.
1491-1513 Sebastià Salbà.

Domènec Vinyes.
1551-1578 Baltasar Terré, canonge de Tarragona, però servi-

da per Joan Boira, Joan Dossa i Jeroni Cavall.
1581-1606 Bartomeu Rossell. El 1588 Vilardell passà a ser

sufragània d’Olzinelles. Vicaris: Miquel Riera
(1586), resident a Sant Celoni, i Pere Domènec.

1607-1620 Joan de Sant Salvador. Ecònom: Pere Dolça (1619-
20).

1620-1626 Jacint Ferrer.
1626-1637 Miquel Padrer.
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1637-1657 Pere Arquer. Vicari: Josep Llacuna (1653-57).
1657-1685 Joan Font.
1685-1695 Joan Antoni Bada.
1695-1716 Doctor Alfonso Montesinos, que el 1724 era rec-

tor de Sant Jaume de Barcelona. Ecònoms: Narcís
Mascaró i Iscle Simon.

1716-1718 Doctor Ignasi Ballester,  que renuncià a la
parròquia.

1718-1762 Marc Pasqual. Ecònom: Jaume Minuart (1762-63).
Vicari de Vilardell: Francesc Pasqual (1753-56).

1763-1794 Doctor Josep Vives i Alzina, natural de Monistrol
de Montserrat. El 1794 era ecònom Josep Morera,
antic vicari de Vilardell (1781ss).

1794-1803 Narcís Estrac, traslladat a Palau Solitar. Morí el
1809.

1803-1814 Jeroni Viyoles, traslladat a Llerona, on morí el 4
d’agost de 1829 (ADB, Sacerdots difunts, c. 1,
núm. 887).

1814-1841 Andreu Ubals († 13-III-1841) (ADB, Sacerdots
difunts, c. 1, núm. 986).

1841-1846 Vacant. Era ecònom: Ramon Bigas.
1846-1865 Pal·ladi Pujol, agustí calçat exclaustrat, nomenat

regent de Vallgorguina el 20 d’abril de 1844 i rec-
tor d’Olzinelles el 3 de maig de 1846, que morí
rector de les Corts de Sarrià el  24 d’abril de 1876,
essent de 65 anys (Boletín Oficial del Obispado
de Barcelona, en endavant BOOB, 1876, 152 ;
Biografies, vol. 2, 67). Ecònoms: Miquel Rafecas
(1846-57), i Joan Torrents (1857-65), després rec-
tor. Tenia per majordoma Rita Arabia de Ca
l’Arabia. Fou també ecònom de Vallgorguina i
Vilalba Sasserra.

1865-1887 Joan Torrents. Nomenat vicari de Sant Feliu de
Codines el 7 de novembre de 1853, de Sant Cugat
el 24 de setembre del mateix any, de Sant Antoni
de Vilamajor el 23 de juny de 1854, de Vallbona
el 14 de maig de 1855 fins  l’1 d’abril de 1857, de
Sant Martí Sarroca l’1 de febrer de 1858, d’on fou
ecònom des del 26 de març del mateix any i l’1
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d’abril de 1858 de Santiga (ADB, Biografies, vol.
1, 140; vol. 2, 101; BOOB, 1887,48). Morí el 21
de gener de 1887 als 62 anys d’edat i fou enterrat
en un nínxol del cementiri d’Olzinelles. Regents:
Josep Pruner (1868-72);  Josep  Cladellas (1872-
76); i Esteve Pou (1876-82), tinent  de Vilardell
des del 4 de novembre de 1882.

1887-1899 Domènec Bertran i Vellver, natural d’Òdena, que
després d’estudiar al Seminari de Barcelona fou
ordenat prevere, el 16 de març de 1872, coadjutor
del Carme de Barcelona el 1872, rector
d’Olzinelles, traslladat a Sant Pere de Castellet,
on morí el 24 de juliol de 1914 (ADB, Biografies,
vol. 3, 482; Sacerdots difunts, c. 9, núm. 16;
BOOB, 1914, 360).

1899-1916 Manuel Xaus i Vidal, nascut el 1869, que després,
des de 1931 a 1936, fou adscrit a Sant Vicenç de
Sarrià i morí segurament durant la guerra civil
(Gallofa del bisbat de Barcelona, de 1932, 40).
Ecònoms: Josep Forn (1913) i Miquel Barella
(1913-16), després rector.

1916-1923 Miquel Barella i Abret, nascut el 1879, que morí
beneficiat de Sant Francesc de Pàola de Barcelo-
na el 17 de juliol de 1957 (BOOB, 1957,499).
Ecònom: Josep Rius i Massuet, nascut el 1882
(1922-23).

1923-1924 Encarregat: Ramon Gatius
1924-1932 Pau Giralt Garriga, ecònom, nascut a Tiana el

1896, ordenat prevere el 1919, que abans havia
estat vicari de Santa Eulàlia de Ronsana (1919),
Sant Climent de Llobregat (1921) i Sant Celoni
(1923), i després seria ecònom de Sant Joan de
Cunilles, a Mediona, que morí essent rector de
Calafell, el 10 de gener de 1951(BOOB, 1951, 88).

1932-1936 Doctor Antoni A. Pascual Riera, ecònom, nascut a
Arenys de Mar el 21 de març de 1909, que després
d’estudiar als seminaris de Vic, Barcelona i
Tarragona i a la Sapienza de Roma es doctorà en
teologia, fou ordenat prevere el 1930, nomenat
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coadjutor de Ronsana (1930), del Vendrell (1931),
ecònom d’Olzinelles (1932-36), de Matadepera
(1936-48), i regent (1948-63) i rector (1963-69)
de Montgat. Morí a Barcelona el 8 de febrer de
1969 (BOOB, 1969, 173).

 1936-1939 Caius Pous i  Masifern, nascut a la Bisbal
d’Empordà el 6 d’octubre de 1903, que després
d’estudiar als seminaris de Girona i Barcelona,
s’ordenà de prevere el 2 de juny de 1928 i fou vicari
de Viladecans (1928-29), de Mollet del Vallès
(1929-31), de Sant Agustí (1931-33) i de Sant Pere
de les Puel·les de Barcelona (1933-35), encarregat
dels barris Faus-Pelegrí (1935-36), ecònom
d’Olzinelles (1936-39), vicari de Mollet del Vallès
i encarregat de Gallecs (1939), ecònom de Bellver
i encarregat de Font-rubí i de Can Vidalet i Pubilla
Cases de l’Hospitalet de Llobregat. Patí una
malaltia mental i fou internat a l’Institut Mental
de Santa Creu. Morí a Sant Pau el 7 de gener de
1979 (BOOB, 1979, 67-68).

1939-1954 Joan Comas i Torres, nascut a Sant Boi de
Llobregat el 7 de setembre de 1890, que després
d’estudiar al Seminari de Barcelona fou ordenat
prevere  l’11 de juny de 1927 i fou coadjutor de
Torrelles de Foix (1927-28), Cardedeu (1928-29),
de la Santíssima Trinitat de Sabadell (1929-32),
de Santa Madrona de Barcelona (1932-36) i tinent
de Candànsens (1936). El 1936, per mor de la gue-
rra civil, passà a Roma, però retornà a Espanya i
l’1 de febrer de 1937 fou nomenat vicari de Villar
del Ciervo i encarregat de Puerto Seguro (Ciudad
Rodrigo). Després fou ecònom d’Olzinelles i
regent de Vallgorguina, des del 10 de juliol de
1939, i rector (1048-54). Finalment, fou capellà
de les GG. Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús,
de la seva vila nadiua fins a la seva mort, el 16 de
febrer de 1993 (BOOB, 1993, 121).

1954-1962 Santiago Ordóñez i Mercader, que fou després rec-
tor de Vallgorguina, Sant Pancràs de Barcelona
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(1962-81), Sant Celoni (1981-99) i actualment del
Montseny (1999ss), que conservà el títol de rector
d’Olzinelles fins el 1968.

1963-1977 Alfred Bechini i Tejados, regent intel·ligent i actiu,
nascut el 1929 i ordenat el 1955, encarregat i regent
de Vallgorguina (1963ss), president del Secretariat
Diocesà de Disminuits Físics, que se secularitzà
el 1977.

1977-1991 Manuel Padrós i Claret, nascut a Berga el 16 de
gener de 1912, ordenat prevere el 1939, que fou
vicari de Premià de Mar (1939-48), Sant Adrià del
Besós (1942-47) i de Santa Maria del Taulat (1947-
48), rector d’Ullestrell (1948-77) i rector de
Vallgorguina i Olzinelles 1977-91), dibuixant a
plometa, que morí a Barcelona el 7 de febrer de
1999 (BOOB, 1999, 82).

1991-2003 Doctor Ernest Zaragoza i Pascual, natural de Sant
Feliu de Guíxols, exmonjo i oblat benedictí de Si-
los, teòleg, historiador i corresponent de les RR.
AA. de la Història i de Bones Lletres, rector alhora
de Vallgorguina (1991-2001), Vilalba Sasserra
(1994-2003), Sanata (1998-2002) i Collsabadell
(1998-2003), que després (4 d’agost de 2003) fou
rector de les parròquies gironines de Sils,
Riudarenes, Vallcanera i l’Esparra i de Castell
d’Aro i de Fenals-Platja d’Aro (31 de juliol de
2006).205

2003-2005 Lluís Pou i Illa, fill de Palautordera, rector de Sant
Celoni, que després fou nomenat de Mollet del
Vallès (2005ss) i després d’haver-ho estat a Sant
Feliu de Llobregat,  i a Sant Martí del Clot. Fou
rector d’Olzinelles des de l’1 de setembre de 2003
al 29 de juny de 2005, que fou nomenat rector de
Mollet del Vallès.

205. Vegeu la biografia d’aquest rector a A. LINAGE CONDE, Biobibliografia del
Dr. Ernest Zaragoza i Pascual, prevere i historiador del monaquisme de la penínsu-
la ibérica. 40 anys al servei de l’Església i de la ploma (1965-2001), Montserrat,
2002, i les l’activitats parroquials d’aquests anys al Full Parroquial de Vallgorguina,
Olzinelles, Vilalba Sasserra, Sanata i Collsabadell (1991-2003).

125



80 ERNEST ZARAGOZA I PASCUAL

2005-2006 Joan Josep Recasens i Juárez, alhora rector de Sant
Celoni, nomenat el 29 de juny de 2005, antic rec-
tor de Sentmenat, que després ho fou de Llinars
del Vallès (2006s).

2006s Doctor Ignasi Fuster i Camp, nomenat alhora que
rector de Sant Celoni com els dos anteriors, el 4
de juliol de 2006, que ha estat vicari de Cardedeu
i rector de la Llagosta (2005-05).

X. SANT LLORENÇ DE VILARDELL. ELS ORÍGENS

Sant Llorenç de Vilardell, de població dispersa, està situat a la
dreta de la Tordera, al peu del massís del Montnegre, entre Sant Celoni
i Gualba de Baix.206 El lloc està documentat en el cartoral de Sant
Cugat del Vallès des del 23 de maig del 984, en la donació d’uns
alous que un tal Livulo féu a aquell monestir. I encara el 998 en una
venda que els comtes de Barcelona feren a Ennegó Bonfill. El nom
de Vilardell apareix als segles X-XII com Vilar Dezen, Vilardezell i
Villardelo, el significat del qual bé podria venir d’una antiga vil·la
romana dita potser d’arcella, de Vila-arcella,207 i referit al lloc «locus
Villarzello», com sovint es troba escrit, i com que arcella significa
col·loquialment parres sobre petits arcs, el significat de Vilardell se-
ria vila de les parres,  però això només és una hipòtesi. El 7 de març
de 1040, l’abat Guitart de Sant Cugat estableix  a Godofred i Ramon
unes cases, corrals i molí de Vilardell per un cens de dues lliures de
cera anuals.208 Guillem, fill d’Amalric,  el 16 d’abril de 1095 ven a
l’abat Roland de Sant Cugat l’alou que tenia «in loco Vilardezen»,209

però encara no se n’anomena cap església ni parròquia.
El nom de Vilardell està unit a la llegenda del drac o la serp i de

l’espasa del seu nom. Prop del castell de Vilardell, del qual a
començaments del segle XX encara eren perceptibles les ruïnes, darrera
de la font de Santa Laura, vora la Tordera, hi ha l’anomenada Roca

206. F. CARRERAS CANDI, Geografia general de Catalunya. Província de Barce-
lona, p.  87.

207. RIUS I, p. 162.
208. RIUS II, p. 210.
209. RIUS II, p. 416.
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del Drac, la qual emergeix tota blanca entre els conreus amb una petita
excavació a tall de cova, però on amb prou feines hi cap una persona.
Aquesta cova no podia ser la cova del gran drac, però sí de la «serp
aquella tan gran de Sant Celoni, qui matava los hòmens passants per
lo camí», de què parlava Eiximenis cap al 1387.210 Segons la llegenda,
l’espasa de Vilardell, la portava Benet de Cabrera en la lluita contra
Arnau de Cabrera, a qui no volia retre homenatge, si bé el rei Jaume
I, amant de la mare d’Arnau, sentencià el plet a favor d’Arnau el 18
d’octubre de 1274, perquè Bernat portava l’espasa de Vilardell, que
tenia la virtut de fer que el qui la portava en la batalla no podia ésser
mort ni vençut i per això no era permesa en un combat judicial, i
també per això abans de la lluita juraven que no portarien  «armes qui
ajen virtut, ne nòmina, ne peia preciosa, ne breu, ne portaré sucre
candi». Les espases amb virtut havien estat forjades en condicions
astrològiques especialment propícies sota el poder de determinades
constel·lacions. Aquesta espasa de Vilardell, l’havia volgut adquirir
l’infant Pere a Barcelona, però el seu propietari, Berenguer de
Vilardell, no la volgué vendre. Però la posseí més endavant, perquè
sabem que l’heretà el seu fill Alfons el Franc, el qual la portà a la
batalla de Locucisterna, a l’illa de Sardenya, i també la posseïren el
seu fill Pere el Cerimoniós i el rei Martí.

El 1382, Pere de Soler era senyor de Vilardell. Sebastià de
Cormelles parla de «la pedra partida que està prop de Sant Celoni,
la qual partí Soler de Vilardell ab la espasa tant anomenada...Lo
cas és, que junt a Sant Seloni avia un drach de gran estatura y tan
ferós que ningú se atrevia a passar per lo camí i feu notables danys
y tragà a molta gent. Emprengueren molts matar-lo, però restaren
morts y vençuts del drach. Un dia, vigília de la festa sant Martí,
estant per anar a tallar rama un home anomenat Soler de Vilardell
li acontegué que acudí, estant per exir de casa, un pobre, lo qual
per amor de Déu li demanà almoyna. Dexà Soler la espasa que te-
nia en la mà a la porta e pujà dalt per fer-li almoyna; quant baxà
no trobà lo pobre, ni la sua espasa, sinó una altra en lloch de la
sua. Desembaynant la espasa aparegué-li bona, y pegant ab ella a
un arbre, rompé el troch per lo mig. De aquí prengué motiu per a
pensar que alguna cosa miraculosa devia ser lo del pobre y aver-li
cambiat la espasa; pensà si Déu li auria enviada aquèlla per matar

210. F. EIXIMENIS, Dotzè del Christià (1385-87), València, 1484, Cap. 224.
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el drach. Consultà el cas ab persones religioses y discretes y tots li
aconsellaren era rahó emprengués aquella cosa, de la qual avia de
redundar tanta utilitat ab aquella terra. Comanà’s de veres al Senyor
y determinà armar-se y anar a pelear ab lo drach. Y acompanyat de
molta gent, antes de despedir-se dels qui anaven en sa companyia,
per provar-la espasa, pegà ab ella a una ferma pedra y partí-la per
lo mig. No fou de poch contento aquest partir la pedra, antes bé
donà esperances a tots de la victòria (que) avia de alcançar en So-
ler de Vilardell del drach. Despedit de la gent que l’acompanyava
acudí ahont sabia trobaria el drach, y acostant-se a ell en gran
ànimo donà un colp al drach tant ferm e rezio ab la espasa, que
restà lo drach partit y mort. Tornà-se’n en Soler de Vilardell ab
gran contento y encontrat ab la gent (que) lo avia acompanyat, alcà
lo bras y espasa dient: O espasa forta y bras valerós d’En Vilardell.
Y com en la espasa y agués sanch del drach, en lo alçar del bras
caygueren algunas gotas de sanch de la espasa y entrant-se’n per
lo bras, li inflaren lo bras, del qual morí En Soler de Vilardell». En
realitat, la mort li hauria vingut perquè en atacar la bèstia havia dit
bé el conjur dient: Espasa de virtut, braç de cavaller, roca i drac jo
partiré. Però després, en un moment d’arrogància, trabucà el conjur
dient: Braç de virtut i espasa de cavaller roca i drac jo partiré. I
per això morí.211

Fins aquí la llegenda de l’espasa i del drac de Vilardell. Avui un
vitrall de la sala de plens de l’Ajuntament de Sant Celoni i un drac de
cartró pedra que recorre els carrers de la vila en les gran solemnitats
recorden aquesta llegenda vinculada al nom de Vilardell.212

XI. L’ESGLÉSIA PARROQUIAL I LES VISITES PASTORALS

L’actual edifici de l’església parroquial és de 15,95 x  5, 30 m tot
ell de paredat, llevat de la cornisa de la dreta al costat del cementiri,
que segurament formava part de l’antiga porta romànica (segles XII-
XIII), perquè originàriament era una església d’estil romànic, si bé en
l’actualitat és el resultat de contínues reformes i modificacions  ja

211. M. DE RIQUER, Llegendes històriques catalanes, Barcelona, 2000, p. 115-
160; J. Amades, Cf. LLOVERAS, 191.

212. Anònim, La llegenda d’En Soler de Vilardell, Sant Celoni, 2002.
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sense cap vestigi romànic. És d’una sola nau amb volta rodona de
mig canó un xic apuntada, dividida entre el segon i tercer tram amb
un gran arc de mig punt dels segles XII-XIII. Altres elements
arquitectònics són del segle XV i principi del XVI. La sagristia és
senzilla.  El campanar és d’espadanya, situat damunt la façana, amb
dos buits de mig punt per a les dues campanes. Pòrtic amb teulada de
dues vessants, que es recolza sobre tres matxons. Servia per a esperar
l’hora de missa i de reunió a la sortida i s’hi ballava a la festa major.
Portalada senzilla i quadrada, sense decoració i amb una fornícula al
damunt amb la imatge moderna del titular, sant Llorenç, diaca i màrtir.
El cor era senzill amb balustrada de fusta. La pica baptismal, gòtica,
de pedra de Girona, és de l’últim quart del segle XVI.

Consta com a església ja el 1279, en què, segons les Rationes
decimarum Hispaniae, pagava 27 sous i la sagristia tres.213 Les
primeres visites pastorals que s’han conservat de la parròquia són del
temps del bisbe de Barcelona, Ponç de Gualba i dels anys 1303, 1310
i 1324. Sabem que el 20 de gener de 1303, el canonge barceloní Ramon
Emili convocà els testimonis seglars Pere Oliver i Guillem Esteve
a Olzinelles, els quals deposaren contra el rector Pere de Vilavella
–primer conegut– de mantenir relacions il·lícites amb Guillemona Na
Puig o Punyona, veïna de Sant Celoni, de qui deien que tenia fills, els
quals el visitaven sovint a Vilardell. El visitador li imposà una multa
de 30 sous per viure en concubinat.214 El 6 de juny de 1310 passà
visita el bisbe Ponç de Gualba, en persona, i en foren testimonis
sinodals els seglars Pere Rossell, Bernat Esteve, Pere Oliver, Pere
Novell, Tomàs d’Abella i Gerard Oliver. Continuava el problema de
concubinat del rector amb Guillemna, però ara es sospitava que també
es relacionava amb la casada Elisenda Rossella, però el bisbe excusà
el rector dient que aquest era molt vell, però l’amonestà que no es
vegés amb cap de les dues dones.215  El 1313, el militar Berenguer de
Vilardell fundà un benefici presbiteral a l’altar de Santa Maria, la
primera col·lació del qual es féu en Gerau de Malvet, presentat per
Pere de Reixac, procurador de la Sra. Alamanda.216

El 3 de juliol de 1326 tornà a passar visita pastoral Ponç de Gualba.

213. J. RIUS SERRA, Rationes decimarum Hispaniae, Barcelona, 1946, p. 14.
214. ADB, VP, vol. 1/2, fols. 16v-17v; NIQUI, p. 48-50.
215. ADB, VP, vol. 1/2, fols. 144v; NIQUI, 488.
216. ADB, VP, vol. 71, fols. 22r.
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Els testimonis seglars foren Pere Novell, Pere Esteve i Pere d’Església.
Hi continuava com a rector el mateix Pere de Vilavella. El beneficiat
–que feia el servei parroquial– era Berenguer Serra, el qual fou acusat
de tenir per concubina la casada Gordo, de la qual tenia fills, d’haver
deixat prenyada Gueraua Riera de Santa Agnès de Malenyanes i  les
seves cosines germanes, anomenades Guillema i Elisenda d’Església.
El bisbe castigà el rector a pagar 150 sous, i li manà que deixés de
veure’s amb aquestes dones sota pena de presó. Però el 1329 aquest
rector s’hagué de presentar davant del Vicari General de Barcelona,
perquè encara no havia pagat els 150 sous.217 El cas era que els clergues
comdemnats per tercera vegada eren tancats a les presons episcopals
o havien d’anar a cercar el perdó del Papa a Roma o a Avinyó. En
aquells temps, el bisbe manà a Guillamona Na Puig, Elisenda Rossella,
Na Gordo, Geraua Riera, Guillemona i Elisenda d’Església i Elisenda
de Lleró, que feien vida de casades però irregularment, que anessin a
la parròquia a rebre la benedicció nupcial i que convisquessin de fet i
només amb els seus respectius marits. El 1350, la parròquia no tenia
rector, per manca d’ingressos i pocs feligresos,218 puix que en aquest
temps només hi havia les masies de Ca l’Abella, Ca l’Esteve, Ca
l’Església, Can Lloró, Can Gordo, Can Novell, Ca l’Oliver, Can Puig,
Can Rossell i Can Riera.

Val a dir que el 1337, la comanda de Sant Joan de Jerusalem
establerta a Sant Celoni tenia terres a Vilardell, que el 1356 Vilardell
passà a la jurisdicció del castell de Montclús, però no amb tots els
drets, i que el 1370 només tenia 45 habitants. El 1371, Dalmau Soler
era el senyor i baró del terme i castell de Vilardell, a qui succeïren
Pere Soler (1382) i Francesc Soler, que el 1411 ratificà Bernat de
Çamarnar, àlies Vinyoles, els masos Prat i Montllorer de Vilardell i el
proper de l’Abella a perpetuïtat per un censal anual de cinc sous
barcelonesos.219 Després, al segle XVII, el títol de baró del castell i
terme de Vilardell passà a la família Delfau i el 1700 a la família
Golorons, darrers senyors de Vilardell fins a principi del segle XIX.

El 14 d’octubre de 1379, la parròquia de Vilardell fou visitada
pastoralment. El seu rector, resident, era Francesc de Palau, beneficiat
de Sant Martí de Sant Celoni. L’església tenia dos altars, el major

217. ADB, VP, vol. 1/2, fols. 112v-113r; vol. 3, fol. 138v; NIQUI, 176-177.
218. CAMPILLO, f. 564r.
219. LLOVERA, 23.
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dedicat al patró Sant Llorenç, diaca i màrtir, i l’altre a Santa Maria,
amb els corresponents ornaments litúrgics. El lloc on es guardava
l’Eucaristia i els sants olis era reverent i honest. La pica baptismal
però, era trencada i la seva tapadora mancada de pany; dins l’església
queia l’aigua quan plovia i la campana estava trencada. El visitador
manà arranjar la teulada, reparar i tancar amb clau la pica baptismal i
reparar la campana.220 El 23 d’octubre de 1382, n’era rector Francesc
Rossell, absent durant la visita.221 El 14 d’abril de 1404, l’acta de
visita diu que l’Eucaristia es guardava en una capseta de plata, penjada
damunt l’altar major.222 El 31 d’octubre de 1413 fou novament visita-
da pastoralment. Ara el servei parroquial el feia Bartomeu Fràmia,
beneficiat de l’altar de Sant Vicenç de Sant Martí de Pertegàs. Diu
l’acta de visita que l’altar de Sant Llorenç tenia ara consagrada i estava
proveït de mantells nets. Hi havia sagrari amb clau, sants olis, fonts
baptismals, llibres, calzes de plata, vestits i llibres de dotalia, tot «bene
et decenter». Però no tenia llàntia ni crismeres, les quals el visitador
manà comprar, i la rectoria tenia necessitat de reparacions. Els
parroquians eren només els del set masos, el nomenament del rector
era de lliure col·lació del bisbe de Barcelona i el valor de les rendes
de la parròquia, 20 lliures anyals.223 L’altar de Santa Maria estava ben
ornat, tenia ara consagrada, mantells, cobertor i un «retaule pulchro»,
i el seu benefici  era servit per Guillem Trau, beneficiat de Sant Celoni,
el qual servia ambdós beneficis amb llicència del bisbe donada el 22
de novembre de 1412.224 La visita del 28 de maig de 1421, llargament
relacionada, ens assabenta que el rector era Francesc Riera, el qual
assegura que els parroquians s’havien confessat en l’última quaresma,
que no havien comès cap crim públic i notori, ni n’hi havia cap
d’excomunicat, i que la rectoria necessitava reparació. El temple
parroquial tenia sagrari amb clau, copó de plata de set unces, sants
olis i pica baptismal tapada, tot decent. L’altar major, dedicat al titu-
lar, Sant Llorenç, era de pedra i tenia ara consagrada, set mantells,
alba, corporals, cobertor vermell d’oripell, un canelobre de fusta amb
un braç de ferro i dos canelobres grans del mateix metall; un pal·li de

220. ADB, VP, vol. 8, fol. 39r-v.
221. ADB, VP, vol. 7, fol. 200r.
222. ADB, VP, vol. 10, fol. 71r.
223. ADB, Ius patronatum, vol. I, fol. 284r.
224. ADB, VP, vol. 11, fols. 44v (olim Vr).
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ratlles negres, folrat de roba vermella, un altre de roba toledana, una
creu pintada de pinzell i al mig un escut, on sobre camp roig hi havia
tres petxines, i un tercer pal·li de roba blanca. Tenia un calze de plata
daurat per dintre amb una patena de plata de cinc unces. El retaule de
l’altar major era antic, de fusta i pintat, i al mig hi havia el sagrari de
fusta daurada, més quatre cirials i tres llànties que cremaven davant
l’altar. A la sagristia hi havia tres jocs de casulles, alba, amit, roquet i
onze mantells d’altar, a més dels llibres litúrgics següents: un missal,
un epistolari i un evangeliari, més la consueta, l’ordinari, dos
llegendaris santorals antics, un antifonari, un responsorial i un oficier,
tots en pergamí, tres quaderns amb música sacra, que contenien el
credo i les misses del Corpus Christi i de Sant Llorenç, respectivament.

El benefici de l’altar de Santa Maria, valorat en 10 lliures, estava
servit pel prevere Pere de Rocasalva, absent. Aquest altar era també
de pedra, amb ara, sis mantells, corporals, dos canelobres de ferro, un
pal·li vermell, un retaule de fusta amb la imatge de la Mare de Déu al
mig, pintada, com diversos passatges de la seva vida, i sobre el retaule
la imatge de marbre de Santa Maria Magdalena. El visitador manà al
beneficiat que per al servei d’aquest altar comprés un missal votiu,
una vestimenta sacerdotal completa i un calze de plata; i als feligresos
que fessin relligar l’epistolari i l’evangeliari, i tanquessin el cementiri
amb paret o d’altra manera, perquè no hi poguessin entrar les bèsties.225

La visita pastoral del 24 de juliol de 1425 ho troba tot igual de bé
que a l’anterior, només que el visitador manà comprar una ara nova
per a l’altar de Sant Llorenç, que estava trencada.226 El 15 d’octubre
de 1440, el bisbe uní a Vilardell la pobra parròquia d’Olzinelles en
qualitat de sufragània i el 1442 nomenà rector d’ambdues Francesc
Escapulat, el qual havia de viure a Vilardell.227

La visita pastoral del 23 de setembre de 1446, passada per Francesc
Gouçet, doctor en decrets i clergue beneficiat d’Olesa, ho trobà tot
igual que a les de 1421 i 1425. Continuava essent-ne rector Francesc
Escapulat, el qual aquest mateix any havia fet reparacions a la rectoria
a fi de salvar-la de la ruïna. Ara el Santíssim es guardava dins una
«capsa de plata», i a més de les dues casulles blanques n’hi havia
una de morada, una altra de negra, una capa pluvial també negra i

225. ADB, VP, vol. 14, fols. 6v-7v (olim IVr-Vr).
226. ADB, VP, vol. 15, fol. 71v.
227. ADB, VP, vol. 16, fol. 227r-v.
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dos pal·lis, i dos salteris. I a la sagristia un cofre quadrat per a guar-
dar els ornaments. Es manà fer un cor alt abans del 10 d’agost, i
comprar un missal votiu i una creu abans d’acabar l’any, sota pena
d’interdicte i de fer tancar l’església, i restaurar el quadern de l’ofici
de Sant Llorenç. Ara el beneficiat de l’altar de Santa Maria era Pere
Pol, absent. No hi hagué queixes contra el rector i aquest assegurà
que cap dels seus parroquians practicava l’extorsió, la usura ni els
sortilegis, les quals deurien ser les pràctiques pecaminoses més
corrents d’aleshores.228

Passaren cinquanta anys sense visites pastorals, fins al 27 d’abril
de 1498, en què el visitador manà a la parròquia i al beneficiat de
Santa Maria, que cadascun compressin un missal romà imprès.229 El 9
de novembre de 1500, el visitador ho trobà tot bé, però manà al
beneficiat de Santa Maria, que era el canonge barceloní Jordi Sants,
que fes fer un ornament complet per al seu benefici.230 El 31 d’agost
de 1508, visità la parròquia el comissionat bisbe titular d’Hipona,
essent rector d’Olzinelles i Vilardell Sebastià Salbà, prevere i
beneficiat de Sant Martí de Pertegàs, però a Vilardell feia el servei
Joan Riera, també beneficiat de Sant Celoni, on vivia. El sagrari estava
en un armariet encastat i tancat amb clau darrera de l’altar major, el
qual tenia l’ara trencada, però tota la resta estava bé i neta. La pica,
com que era de pedra porosa, tenia dins un vas de terrissa blanca,
tapat amb una tapadora del mateix material i estava coberta amb un
drap blanc. Les crismeres dels sants olis estaven guardades en vasos
d’estany dins un estoig d’apotecari. Hi havia també un copó petit de
plata, una creu de fusta daurada, tres jocs de casulles (vermell, blanc
i negre) amb la roba blanca corresponent, una casulla nova de sempi-
terna i una caixa de fusta per a aspergir l’aigua beneïda. Els llibres
rituals eren: un missal imprès de paper, un col·lectari, un epistolari, i
un evangeliari, de pergamí, un saltiri i un oficier antics, una consueta,
un missal votiu, un breviari, un antifonari «antiquíssim», un ofici de
difunts i un altre de Sant Llorenç, tots en pergamí i els tres últims
notulats. Hi havia el ciri pasqual, un altre del nois i noies, quatre
canelobres de ferro, una llàntia que cremava nit i dia davant del sagrari,
mantinguda pels parroquians segons costum antiquíssim, de la qual

228. ADB, VP, vol. 19, fols. 67r-68v.
229. ADB, VP, vol. 25, fol. 91r.
230. ADB, VP, vol. 27, fols. 22r-23r.
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el visitador manà que algú en tingués cura matí i tarda. Al campanar
hi havia dues campanes i dins l’església una per a l’elevació, i una
altra manual. Hi havia també una llanterna, un turíbul, dues canadelles
de vidre i l’aparell de fer hòsties d’Olzinelles. El visitador manà re-
parar el calze i patena daurats per dintre i comprar un ordinari imprès.
L’església, l’estaven reparant i el visitador manà que abans de dos
anys l’acabessin de reparar del tot. A l’altar de Santa Maria continuava
el mateix beneficiat Jordi Sants, en nom del senyor Cebrià, jurisperit
de Barcelona. El visitador li manà fer una ara consagrada per substi-
tuir l’actual que estava trencada, un cobertor de cuiro, un pal·li de
roba i una vestidura litúrgica completa. El rector, per la seva part,
demanà que li fos perdonada la quantitat que havia de pagar al bisbat,
per aquest benefici de Santa Maria, al qual feia deu anys que no servia.
Les rectories d’Olzinelles i Vilardell estaven en ruïnes, especialment
la de Vilardell, de la qual es diu que només en queden vestigis.231

El 6 d’abril de 1511, el visitador ho trobà tot com a la visita ante-
rior, però ara l’altar major ja tenia una nova ara consagrada i manà
que la pica estigués tapada i els sants olis tancats amb clau; que es
comprés un gremial i una campaneta nova per a l’espadanya i es fes
relligar l’evangeliari. Respecte a l’altar de Santa Maria, el visitador
tornà a manar que el beneficiat dugués a terme el que s’havia disposat
en la visita anterior i encara no s’havia fet. També manà acabar les
obres de reparació de l’església i pintar-la tota de blanc, comprar una
pica d’aigua beneïda de pedra de Girona i reparar les parets del
cementiri i posar bones reixes al portal.232

El 7 d’octubre de 1513, quan passà visità pastoral a Vilardell
Gaspar Moyano Jover, continuava essent-ne rector Salvador Salvà,
tot estava bé i s’havia fet el que s’havia manat a la visita anterior,
incloses les obres de l’església, menys pica d’aigua beneïda, que el
visitador tornà manar que es comprés, i com que no hi havia rectoria,
el rector vivia a Sant Celoni.233

El 7 de maig de 1551 el rector es deia Baltasar Terré, canonge de
Tarragona, absent, i estava servida pel prevere Joan Boira, vicari de
Vilardell. Tot estava com a les visites anteriors, afegint-hi un calze de
«peltreum» bo amb la seva patena. L’altar de Santa Maria el benefici

231. ADB, VP, vol. 29, fol. 96r-v.
232. ADB, VP, vol. 32, fol. 118r (olim XXXXIIIr).
233. ADB, VP, vol. 32, fol. 306v.
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del qual servia el vicari de Vilardell, estava «male et indecenter
ornatum» per culpa del seu beneficiat, que ara era un tal Benet,
canonge de Barcelona, absent, a qui el visitador manà que abans
de mig any comprés dues estovalles i una vestimenta litúrgica com-
pleta.234

Segons el fogatge de 1553, a Vilardell continuava havent-hi només
set cases habitades i el batlle n’era Antoni Lloró.235 El 21 de juny de
1554 hi hagué nova visita, en què manà comprar una caixa d’argent
per a les crismeres, una petxina per a batejar, un missal, un tapís i que
l’escala del cor es fes «de rajola o de pedra picada».236

La visita següent que se’ns ha conservat és del 28 d’agost de 1567,
la qual ens diu que tot està «satis decenter» i que a l’altar major hi ha
un retaule amb la imatge de sant Llorenç, un penó de roba blanca amb
la imatge brodada de sant Llorenç,  i una creu. El visitador manà fer
un calze de plata per substituir el de «piltreum».237 Segons el doctor
Trens, aquest altar major era d’estil «neoclàssic, del segle XVI,
fornacina, plafons pintats, patró Sant Llorenç, imatges passadores,
pintures boniques».238

Per la visita del 15 de maig de 1574, sabem que hi continuava
com a rector Baltasar Terré, però servia la parròquia –que rendia 6
lliures anuals– el vicari Joan Dossa. Tot estava bé, però ara hi ha un
calze de plata nou. El visitador manà reparar el sagrari de fusta i fer-
hi una cortina de gasa, comprar una pica baptismal de pedra de Girona
i una altra més petita per a l’aigua beneïda, unes crismeres de plata,
un missal i una sacra; a més de reparar els ornaments litúrgics, posar
la llàntia davant de l’altar major i que el prevere de Sant Celoni, Jeroni
Poquí, torni l’arxiu parroquial que guardava al rector. El beneficiat
de Santa Maria era el clergue barceloní «Satanzi», absent, a qui manà
reparar el retaule, però el benefici era servit pel vicari Joan Dossa.239

La parròquia fou novament visitada el 15 d’octubre de 1578.
Continuava servida pel mateix prevere Joan Dossa i encara no s’havia
adquirit la nova pica baptismal, la qual el visitador mana comprar
abans d’un any, així com repintar el retaule de l’altar major abans de

234. ADB, VP, vol. 34, fols. 216v-217r.
235. J. IGLÉSIAS, El fogatge de 1553, Barcelona, 1979, p. 30, 340.
236. ADB, VP, vol. 40, fols. 32r-33v.
237. ADB, VP, vol. 42, fols. 42 bis r, o 116r.
238. TRENS, fol. 285, Cf. MARTÍ, 224.
239. ADB, VP, vol. 44, fol. 29r.
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dos anys i fer nova la teulada de l’atri. El benefici de Santa Maria
l’obté el prevere Bartomeu Mardi, a qui el visitador mana reparar
l’altar i comprar-li dos mantells. I als parroquians que abans de dos
anys edifiquin una casa per al capellà que fa de rector i ara viu a Sant
Celoni.240

El 25 d’octubre de 1581 tot segueix igual que el 1578, només que
ara el rector és Bartomeu Rossell. El visitador tornà a manar que
compressin una pica nova, perquè la novament comprada estava
trencada i no retenia l’aigua. El benefici de Santa Maria, de 10 lliures
de renda, ara l’obtenia el clergue Soler, a qui es manà repintar el
retaule, perquè les figures estan esborrades de tant velles. I perquè
els feligresos han estat renuents a fer una casa per al mossèn, i a
Olzinelles hi ha casa i terreny més acomodat, d’ara endavant el rector
viurà a Olzinelles i ells hauran de contribuir a les despeses de
l’acabament d’aquella rectoria. Tot i això, en la visita del 18 de maig de
1583 el bisbe manà als de Vilardell que fessin ells també casa per al seu
mossèn, de manera que en una viuria el rector i en l’altra el vicari.241 A
més, manà reparar la imatge de sant Llorenç del retaule i pintar-la abans
de sis mesos, com també la pica baptismal, que no retenia l’aigua, i
comprar un missal imprès a París i fer una cortina i conopeu per al
sagrari.242  La visita del 12 de juliol de 1586 manà reparar la pica
baptismal i tapar-la. Ara es parla del retaule «novum» –deuria ser
restaurat– al bell mig del qual hi havia la imatge de sant Llorenç «de
bulto», que és qualificat de «decenter». El beneficiat de Santa Maria
ara era Alexandre Cors, clergue de la diòcesi d’Elna, a qui se li manà
que fes pintar el retaule i comprés tres mantells per a l’altar.243  A la
visita del 20 d’octubre de 1588, hi trobem el mateix rector i nova pica
baptismal, calze, copó, crismeres de plata, el missal, ornaments i la
cortina del sagrari, tot decent, però el beneficiat Cors encara no havia
fet pintar el retaule de la Mare de Déu, cosa que se li torna a manar i
que presenti davant el visitador els llibres de les seves rendes, els
quals mana segrestar al prevere Miquel Riera, resident a l’església de
Sant Celoni, que servia la parroquial sufragània d’Olzinelles, que
aquest mateix any s’acabà de reconstruir la rectoria d’Olzinelles i

240. ADB, VP, vol. 45, fol. 68r.
241. ADB, VP, vol. 45, fols. 122v-123r.
242. ADB, VP, vol. 46, fol. 19r; vol. 47, fols. 4v-5r.
243. ADB, VP, vol. 48, fol. 143r-v, ara 155r-v.
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així passà a ser casa del rector, i a ser des d’aleshores la parròquia
principal i Vilardell la sufragània, com ho era encara el 1637.244 El 17
de novembre de 1591 es passà nova visita pastoral. Ara, però, el
beneficiat de Santa Maria ja ha fet pintar el retaule del seu l’altar i
així ara el visitador li mana fer un cobertor.245

El 16 d’octubre de 1600, a l’altar major, al costat de sant Llorenç
hi havia les imatges de sant Joan i sant Sebastià, dues llànties davant
del mateix altar i set ciris. La llista d’objectes i ornaments litúrgics
és: un calze, una patena i una capsa per a guardar el Santíssim, tot
d’argent; cinc tovalloles de l’altar major, una casulla de damasc groc,
una altra de seda morada, una altra de roba negra, una estola i un
maniple, dos albes, amits i cíngols, dos gerros i dues creus de fusta.
El visitador mana als obrers que «tinguin en bona custòdia y guarda
els ornaments de la yglésia i aquells reparen lo necessari». Ara el
beneficiat de Santa Maria és Jeroni Casals, que no comparegué, però
donà un memorial de les rendes del seu benefici, consistents a rebre
per Sant Pere i Sant Feliu quatre parells de capons; 13 quartans de
forment d’en Gual de Vilarrassa i el mateix del Mas Soler; 9 quartans
de forment més en dita festa; del Mas de Sant Iscle dos vuitens i mig
de forment; d’en Sura del Mas de Sant Celoni arada i mig quarter
d’oli; d’en Mora de Vilarrasa 4 quartans de forment  i 20 sous en
diners. El visitador manà als obrers que fessin dins d’un any una casa
per al vicari, sota pena de no poder guardar-hi el Santíssim, que de
moment el rector retirarà i no tornarà  a posar-lo mentre no facin la
casa. L’església està ben edificada, tenia dues campanes a l’espadanya
i era ben administrada.246

La visita del 6 de novembre de 1604 ho troba tot bé i decent,247 el
mateix que la d’igual data de 1606.248 El visitador mana als obrers fer
un corporal i un conopeu per al sagrari dels quatre colors, pintar el
sagrari i la paret del baptisteri, aquesta amb una imatge de sant Joan
Baptista batejant Jesús al Jordà, que es faci una capseta de plata per a
batejar, «unes crismeres de argent... un cubrefonts de cuyro y una
rexa de teya en lo fosar, perquè el bestiar noy puga entrar», a més

244. ADB, VP, vol. 49, fol. 112r.
245. ADB, VP, vol. 52, fol. 4v.
246. ADB, VP, vol. 58, fols. 271r-272v.
247. ADB, VP, vol. 52, fol. 115r.
248. ADB, VP, vol. 52, fol. 189r.
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d’uns tamborets de fusta amb un forat al mig per als cirials.249 El 28
de setembre de 1607, el visitador tornà a manar tot el que havia disposat
a la visita de l’any anterior, però féu segrestar per mossèn Bonamussa
de Sant Celoni els fruits del benefici de Santa Maria que ara obtenia
mossèn Bartomeu Marull, clergue de Barcelona, perquè no complia
els manaments de les visites pastorals.250

La visita de l’11 de setembre de 1609, el visitador manà als feligresos
que abans de dos mesos paguessin a la parròquia el que li devien, sota
pena de que «los tragan de dita yglésia»; però que no paguin els deutes
al beneficiat Marull, perquè no ha complert el que se li havia manat en
la visita anterior, i ens assabenta que el benefici de Santa Maria ara
tenia per patró J. Soler, de Perpinyà.251 El 13 de novembre de 1610,
Vilardell torna a ser visitada per relació feta a Olzinelles i tot està
bé.252 El 23 de setembre de 1625, la visita ens diu que el beneficiat
Marull, ara és rector de Campins, i que tot està bé, però el visitador,
«per quan san trobat que pochs dias fa havian rompudas les portas
de dita isglésia, manà a qualsevol personas que sàpigan o hajan antés
qui haja rompudas ditas portas lo haja de denuntiar a dit señor visi-
tador dins quinza dias, en pena de excomunió major». També es diu
que a l’església hi havia fundats cinc aniversaris, de vuit sous
d’estipendi cadascun, i onze misses anyals de quatre sous d’estipendi.
I manà als deutors que paguessin a l’església el que li devien.253

L’església fou novament visitada el 23 de setembre de 1626, però
no en tenim l’acta.254 Les visites de 1629, 1657 i 1694 es fan a Olzinelles,
com si totes dues esglésies fossin una mateixa parròquia.255 Sabem,
però,  per la del 24 de novembre de 1635, que el patró del benefici de
Santa Maria era el baró de Vilardell i el beneficiat era T. Matheu, absent,
a qui se li manà presentar el títol i dotació del seu benefici per saber
quines eren les seves obligacions. Tota la resta està bé. El rector exerceix
el seu ministeri dignament i no hi ha vicis públics.256  Sabem que el 7 de
juny de 1646 fou erigida pel comissari dominic la confraria del Roser,

249. ADB, VP, vol. 52, fol. 189v.
250. ADB, VP, vol. 63, fol. 157r.
251. ADB, VP, vol. 52, fol. 271v.
252. ADB, VP, vol. 52, fols. 315v-316r.
253. ADB, VP, vol. 52, fols. 381v-382r, 391v.
254. ADB, VP, vol. 52, fol. 463r.
255. ADB, VP, vol. 52, fols. 652v, 724r; vol. 47, fols. 89r, 126v.
256. ADB, VP, vol. 71, fol. 22r.
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si bé el rector era qui admetria els confrares i beneiria els rosaris. El
1652, la pesta atacà Sant Celoni i molts dels seus veïns es refugiaren
a Vilardell, on moriren i hi foren enterrats. El 17 de juliol de 1674 fou
erigida la confraria de Sant Llorenç, a la qual Climent X el 14 de
juliol de 1673 havia atorgades moltes indulgències.257

La visita del 23 de febrer de 1696 diu que «tot està ben administrat
i noy falta res». L’obrer és Pere Xifré. El visitador mana que els
administradors donin comptes al rector i paguin el que li deuen.258 El
6 de juny de 1727 fou visitada l’església pel delegat, Joan Antoni
Angelet, rector de Sant Esteve de la Garriga. Segons l’acta, les fonts
baptismals no estan ben tancades, de manera que es mana reparar-ne
el pany i posar-hi un quadre o estampa del baptisme de Jesús al Jordà.
Llevat de l’altar major, els altres dos altars no tenien ara; el de Santa
Maria estava «molt indecent» i el seu benefici estava vacant per mort
de Josep Mandri; el visitador manà al rector d’Olzinelles que segrestés
les rendes del benefici. En canvi, les confraries del Roser i de Sant
Llorenç, estaven ben administrades.259

El 13 de març de 1734 n’eren obrers Miquel Riera i Esteve Minuart
i els administradors de la confraria de Sant Llorenç Josep Riera i Ma-
nuel Renom; l’altar major tenia des d’abans de 1691 jubileu perpetu el
10 d’agost, festa de Sant Llorenç, i al mateix altar hi havia la confraria
del Roser, administrada per Josep Minuart. Però l’altar de Santa Maria,
com el 1727, era «male et indecenter» i perquè no tenia ara, el visitador
prohibeix que s’hi digui missa. El beneficiat de Santa Maria, des de
1727 era Bernat Canas, beneficiat de la parròquia de Sant Just i Pastor
de Barcelona.260 El visitador del 4 d’abril de 1737 trobà l’altar major
sense ara i manà «adobar les parets del cementiri, que estan cahent-
se», fer uns crismeres de plata i com que el beneficiat de Santa Maria
no ha presentat els seus títols, manà segrestar les seves rendes al rector
de la parròquia i als administradors de la mateixa que tinguessin llibre
de la seva administració i donessin anualment comptes al rector.261

El 1738 hi hagué nova visita. No ens n’ha pervingut l’acta, però
sí la del 29 de maig de 1739, per la qual sabem que tot està bé, que hi

257. ADB, VP, vol. 74, fols. 128r-130r.
258. ADB, VP, vol. 47, fol. 129.
259. ADB, VP, vol. 74, fol. 130r.
260. ADB, VP, vol. 47, fol. 199v (olim 108v).
261. ADB, VP, vol. 76, fols. 719r-720r.
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havia un calze de plata daurat per dintre i que entre Vilardell i
Olzinelles hi havia 170 ànimes de comunió.262 El 16 de maig de 1743,
el visitador tornà a manar que els administradors donessin comptes
de la seva administració al rector, perquè feia un any que li n’havien
de donar i no ho havien fet, i que les cases que no volguessin
col·laborar en el manteniment de la llàntia del Santíssim, que no els
toquessin les campanes a mort quan se’n produís alguna entre els seus
habitants, ni els obrers els facilitessin la cera per a l’enterrament; i
que es reclamés, fins i tot recorrent a la justícia, la roba deixada per
un devot per fer-ne una capa pluvial. El beneficiat de Santa Maria,
que era el clergue Francesc Morera i Valls, el 30 d’agost del mateix
any aportà davant del visitador la relació dels rèdits anuals del seu
benefici, que pujaven a 32 lliures i 7 sous, i el visitador li manà que
cada mes celebrés dues misses per l’ànima del fundador i aixecà el
segrest de les seves rendes.263

El 21 de setembre de 1753 n’eren obrers Narcís Lloró i Antoni
Tayeda. Tot està bé. Els administradors de la confraria de Sant Llorenç
eren Esteve Minuart i Joan Coll i de la del Roser, Jaume Mas i Llorenç
Riera. L’altar de Santa Maria de Vilardell era «noviter rehedificatum,
quod bene in omnibus ornamentis invenit». No tenia administradors,
però el beneficiat, Francesc Pasqual, que n’era també de Sant Miquel
de Barcelona, i potser germà del rector d’Olzinelles, complia amb les
seves obligacions. El visitador manà «per quant...hajam trobat que
per estar descobert lo campanar és ocasió de perdrer-se les campanes
y ab la aygua que per dit campanar entra se llansa a perdrer la fusta
del cor, en detriment de la fàbrica de la iglésia, per tant manam que
de la major brevetat se cobria dit campanar, perquè així convé per la
manutenció de la dita iglésia».264 Per tant, sabem ja quan es cobrir el
campanar tal com ara el veiem.

En la visita del 5 de novembre de 1756 tot està bé com al 1743. El
visitador torna a manar fer, ara abans de dos anys, la pintura de Sant
Joan Baptista i unes crismeres de plata per al baptisteri, sota pena de
no poder batejar i, com el 1743, que es reclami a Narcís Riera la roba
deixada per un devot per fer una capa pluvial.265

262. ADB, VP, vol. 77, fol. 52r.
263. ADB, VP, vol. 79, fols. 65r-67r.
264. ADB, VP, vol. 81bis, fol. 17v.
265. ADB, VP, vol. 82, fols. 111v-112v.
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El 22 de juny de 1776 passà la visita Agustín de Llamazares,
secretari del bisbe. La parròquia tenia 70 ànimes de comunió, i a la
seva església tot està bé, però no hi ha Santíssim i les crismeres es
porten d’Olzinelles. Tampoc hi ha rectoria, ni terres i el benefici de
Santa Maria està vacant per mort del doctor Golorons (a Barcelona,
gener de 1776), però fou suprimit el 1779. Hi havia una relíquia de
sant Llorenç sense autenticar, en un reliquiari de plata repujada i de
peu rodó, burinat amb motius florals, dos escuts i dos caps d’àngel
repujats, ostensori ovalat amb vidre, marc de plata, amb quatre punts
adornats amb fulles i coronat per una creu torrejada. Actualment es
guarda a la parròquia de Sant Celoni.266

El 31 de maig de 1781, la visita trobà com a vicari de Vilardell des
del 26 d’abril de 1781 i per tres anys mossèn Josep Morera. Ara a l’altar
major hi ha una relíquia de sant Llorenç, sense autenticar i es parla de
les administracions d’Ànimes, del Roser, de «les Cistelletes» i de sant
Llorenç. La parròquia continua tenint 70 ànimes de comunió –tot i que
el cens del Comte de Floridablanca diu que hi ha 49 persones– i el
benefici de Santa Maria està vacant.267 La visita de 1791 es passà a
Sant Celoni  i ens assabenta que hi ha una Mare de Déu dita: «Ntra.
Sra. de la Cistelleta, vulgarmente llamada», que sens dubte era la mateixa
del benefici de Santa Maria, que ara havia demanat Ignasi Golorons,
sens dubte parent de l’anterior del mateix cognom. El visitador manà
lliurar els beneficis sobrants de les confraries a l’obra de l’església,
com es feia a Olzinelles.268 Del segle XVII hi havia encensers de metall
gòtics i naveta amb dibuixos burinats, crucifix pintat, dues bacines de
metall i una creu de fusta amb aplicacions de nacre.269

Amb la Guerra del Francès tot quedà trastocat, perquè la visita
del 24 de maig de 1816 manà «se continue en celebrar la santa misa
y hacer las funciones parroquiales como siempre se havía acostum-
brado».270 La següent visita es féu el 27 de juny de 1851. A la
informació que dóna el rector al visitador, hi ha l’inventari de la
sagristia, consistent en un calze de plata, l’esmentada relíquia i
reliquiari de plata de sant Llorenç; una creu de fusta, un encenser de

266. ADB, VP, vol. 86, fol. 40r-v; CAMPILLO, fol. 569r.
267. ADB, VP, vol. 88, fol. 34r.
268. ADB, VP, vol. 88, fol. 175v. Sobre l’advocació de la Cistelleta, vegeu la

nota 76.
269. TRENS, fol. 285r.
270. ADB, VP, vol. 89, fols. 129r-130r.
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llautó, cinc corporals, tres purificadors, tres lavabos, dos amits, dues
albes, tres cíngols, sis casulles, dotze mantells d’altar, un gremial,
dos missals vells, dos rituals, una capa pluvial, un pal·li i quatre
canelobres de llautó bons.271 No hi havia vicari. El visitador prohibeix
que «en el cobertizo de la entrada de la iglesia se hagan cosas profa-
nas y menos bayles»; manà al rector d’Olzinelles que exigís a Pau
Santamaria que pagués el que devia a l’església; que comprés una
llàntia; i que anotés el que rebia i gastava en el culte.272 La visita del 8
d’octubre de 1867 demana als feligresos que «habiliten casa pel
tinent», i que mentrestant el rector digui els diumenges i festes, una
segona missa a Vilardell.273 La informació donada per mossèn Joan
Torrents el 10 de novembre de 1886, diu que el tinent de Vilardell és
mossèn Esteve Pou, el qual aporta l’inventari fet a la seva presa de
possessió el 4 de novembre de 1882, idèntic al de 1851, ara augmentat
a 10 canelobres de llautó, una campaneta, un ritual nou, una segona
creu processional, 2 frontals, un humeral, un joc de gonfalons, quatre
jocs de cortines, amb la relació del que ell mateix ha anat adquirint
des del 3 de novembre de 1886.274 I en el qüestionari previ a la visita
de 1889, el rector hi diu que el tinent de Vilardell continua essent
mossèn Esteve Pou, beneficiat i organista de Sant Celoni, que resideix
en aquesta vila i tenia 36 anys d’edat; que l’església estava «quasi
abandonada»; que la parròquia tenia 11 veïns que eren 50 ànimes, 30
de les quals de comunió, i que tots complien el precepte pasqual. Com
a la visita anterior –que no hem trobat–, el bisbe doctor Urquinaona
manà al rector que demanés comptes als administradors de les seves
administracions.275

El 1906 era tinent de rector mossèn Fèlix Corrons i Dalmau, que
tenia 29 anys i residia a Vilardell. A les visites pastorals,276 no es parla
gaire de Vilardell, però conservem l’inventari de les seves pertinences
litúrgiques, datat el 6 d’octubre de 1915.277 No hi hagué cap més visi-
ta fins al 1927, en la qual foren confirmats 18 infants.278 La festa major

271. ADB, VP, vol. 90, fol. 160r (olim 55).
272. ADB, VP, vol. 91, fol. 79r.
273. ADB, VP, vol. 92, fols. 53v-54r.
274. ADB, VP, vol. 94, fol. 137r.
275. ADB, VP, vol. 98, Doc. 29.
276. ADB, VP, vol. 101, s. n.
277. ADB, VP, vol. 106, Doc. 12.
278. ADB, VP, vol. 120, Doc. 44.
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se celebrava els dies 10 i 11 d’agost, el primer era el del titular de la
parròquia, sant Llorenç, diaca i màrtir de Roma. Era el dia de l’aplec.
Concorria molta gent de Sant Celoni a la missa solemne, després de
la qual es feia un bon dinar sota els arbres, ball i es jugava a tirar a la
rodella. Això era tota la festa, que es mantingué fins al final de la
dècada del 1950. També s’hi celebrava com a Olzinelles la festa del
Roser, aquí el diumenge abans del 10 d’agost, amb missa cantada
pels confrares, i a la tarda vespres i processó.

El 31 de març de 1955 se separà de la parròquia de Vilardell la
masia de Cal Rector per a unir-se a la parròquia de La Batllòria, perquè
la tenia més a prop. En aquesta ocasió es modificaren els límits
parroquials d’aquell indret: «Partiendo de Can Tuset en el límite que
separa la parroquia de La Batlloria con la de Gualba, se cruza el río
Tordera en línea recta en dirección al pie de la montaña y siguiendo
ésta por la línea marcada por la cumbre se llega al turó de Marfull,
propiedad de Can Macià y del término de la parròquia de La Batlloria,
de manera que el límite que separará la tenencia de Vilardell de la
parròquia de La Batlloria será precisamente la línea marcada por la
cumbre de la montaña».279

L’1 d’agost de 1966, el bisbe de Barcelona delegà en mossèn
Ramon Puig i Costa, arxiprest de Sant Celoni, per a consagrar l’ara
portàtil del nou altar de Vilardell, que ja tenia al seu càrrec, cosa que
féu el 7 d’agost; hi posà relíquies de sant Llorenç, diaca i màrtir, sants
Gregori i Horaci, preveres, i Titus, diaca.280

Els últims anys, dins l’església hi havia l’altar major de pedra,
senzill, amb la imatge de sant Llorenç, amb un nínxols a cada costat,
a l’esquerra una bella imatge de la Verge del Roser, policromada,
renaixentista, segurament del segle XVII, a la dreta una imatge del
Santcrist, moderna. Hi havia, com a arrimador de les parets, unes
artístiques majòliques del segle XVIII, avui a la capella de Sant Francesc
de la parroquial de Sant Celoni, així com el reliquiari de plata de sant
Llorenç i alguns ornaments moderns. In situ resten les dues campanes
i l’església i el retirat cementiri de nínxols adossat amb una llarga
reixa de ferro. Durant molts anys fou atesa pel rector de Sant Celoni i
després (1975-89) per mossèn Francesc Malgosa i Riera, rector de
Sant Martí de Montnegre (1956-86), llicenciat en Teologia, notable

279. APO, Decret original.
280. APO, Documents originals.
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poeta, cofundador i sotsdirector de Catalunya Cristiana i rector de
Mosqueroles des de 1986. Des de fa anys, l’església de Vilardell roman
tancada i no s’hi diu missa ni s’hi fa cap aplec, perquè l’Ajuntament
la declarà en ruïna. Les seves funcions es traslladaren a l’ermita de
Sant Ponç de Sant Celoni, servida també per l’esmentat mossèn
Malgosa fins ara. El llibres parroquials conjunts amb Olzinelles es
guardaven, fins al meu rectorat, a Olzinelles, de manera que sense
tenir-ne el nomenament de rector era jo qui certificava les partides
sagramentals de Vilardell, que fins aleshores tenia segell comú amb
Olzinelles i jo mateix en vaig dissenyar un per a cadascuna de les
parròquies, que són els que tenen ara. El 2006 l´església, amb la
rectoria anexa venuda feia ja molts anys, fou venuda a l´Ajuntament
de Sant Celoni, acabant així les seves funcions parroquials mil.lenàries.

El municipi de Vilardell funcionava independent del d’Olzinelles
ja al segle XVI, perquè sabem que el 1553 n’era batlle Antoni Lloró,
de Can Lloró de Vilardell; el 1630, n’era Pere Coll, de Can Coll de
Vilardell, i el 1736-38 Josep Riera, amo de Can Riera de Vilardell.
Sembla que funcionà fins al 1743, en què s’uní al d’Olzinelles i amb
aquest al de Sant Celoni el 26 de juny de 1927. El 6 de març de 1931,
l’Ajuntament de Sant Celoni acordà contribuir amb 3.000 pessetes a
la construcció de pont de Vilardell, a la carretera del Montnegre, que
fou destruït pel temporal de 1932, i el 1933 la Generalitat aportà el
70% i l’Ajuntament el 30 %.281

XII. LES MASIES DE VILARDELL

El 1382 ja hi havia els masos Prat i Montllorer de Vilardell i el
mas Abella, que el 1646 eren de Can Valls d’Olzinelles. Al fogatge de
1553, només hi havia: Can Lloró, Can Coll, Can Costa, que era de
Salvi Costa, Can Batlle, Can Riera, Can Xifré i Can Cornei.  El 1880
hi havia: Can Cornei, Can Silvestre, núm. 32, avui en ruïnes; Cal
Rector, que tenia el núm. 5, i estava situada a tocar de la Tordera,
prop de l’autopista, avui en ruïnes; Ca l’Ermità, que tenia el núm. 9;
Can Gaspar o Gaspart; Can Coll, Can Xifré, Can Rusques, Can Batlle,
Can Riera, Molí d’en Coll, núm. 6; Ca l’Oms, núm. 15; Mas Vermell,
potser a Terra Vermella, a mig camí de coll Butí a coll Blanc, a la

281. LLOVERAS, 23-25.

144



99SANT ESTEVE D’OLZINELLES I SANT LLORENÇ DE VILARDELL

banda del Montllorer que dóna a Can Bosses; Can Lloró. El 1924
n’hi havia de noves: Can Xic de Bocs, sobre el Molí d’En Coll; Sant
Llorenç, de la rectoria de Vilardell; Can Miquel Valls; Can Bosses,
entre Can Riera i Can Cases, al peu del torrent; Can Burga; Can
Buscons, prop de Can Cornei, de la qual només queden pedres; Can
Cagaiena, entre Can Terrades i Can Mas de Montnegre, al costat de
Can Mainou de la Tordera; Can Centcardasses, al Montllorer, sobre
Can Bosses, en ruïnes; Can Pebrot, entre la Tordera i Can Lloró,
tapades les seves ruïnes per l’autopista; Can Roca Vell, davant del
turó de Marfull, al peu de l’autopista. El 2000 només hi havia: Can
Lloró, Can Coll, Molí d’En Coll, Can Batlle, Can Riera o Can Vergés,
Ca l’Ermità, Can Caions o Ca l’Oms, Can Cornei, Can Rusques, Can
Xifré, Can Gaspar, Cal Rector i la rectoria de Vilardell.

Fem la ressenya de les masies més importants, que foren:
Can Batlle. Casa senyorial, situada més amunt i ben prop del

camí del Montnegre i de l’església parroquial, ara convertida en res-
taurant. Existia ja el 1360. El 1553 n’era propietari Antoni Batlle.
L’heretà Maria Prat i Minuart, esposa d’Esteve Prat (1684), i després
del fill d’aquest matrimoni, Jaume Prat i Minuart, que es casà amb
Mariana Bonamussa, donzella, filla llegítima de Miquel Bonamussa,
treballador de Vilalba Sasserra i de Teresa Rodon del Quintà, de Sant
Antoni de Llavaneres, tal com diuen les capitulacions matrimonials de
Mariana fetes a Olzinelles l’11 d’agost de 1724.282 El 1726, Joan Prat i
Minuart era casat amb Maria Riera, germana de Josep Riera, del mas
Riera.283 El 1727, Jaume Minuart i Batlle, tenia un nebot anomenat
Esteve Minuart, i Batlle, fill dels difunts Llorenç Minuart i de Maria
Masferrer, a qui havia fet hereu del mas Batlle.284 Aquest, el 1728 dotà
amb «250 lliures barceloneses, dos caixes de alba –roba blanca– a tall
de monja, ab sos arreus i vestits» la seva germana Margarida, que
s’havia de casar amb el jove Josep Riera.285 El 1733 era propietari
d’aquest mas Esteve Prat i Minuart, el qual per pagar els deutes del
seu oncle homònim li donà una terra al sot de Bachs amb dret a fadiga
–si la venia, ell la podria comprar al mateix preu–.286 El 1751 n’era

282. APO, Índex, 38-42.
283. APO, Índex, 83-85.
284. APO, Índex, 91,119-120,123-125.
285. APO, Índex, 111-117,121-122.
286. APO, Índex, 168-171.
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amo Esteve Minuart i Batlle, casat amb Teresa Riera, germana de
Josep Riera, del mas Riera,287 a qui el 1742 el seu germà Pere pagà
la part d’herència que li corresponia;288 el 1770 n’era amo Joan
Minuart i Batlle, que també tenia el mas Vermell de Vilardell, ja en
ruïnes, i el 1812 Pau Minuart. El 1862 hi vivia Esteve Prat i Folguera.
Després fou de la pubilla Magdalena Prat i Morató, que casà amb
Josep Alfaras i Planes, els quals anaren a viure a Sant Celoni i
tingueren grans propietats al Montseny, i més tard fou de Teresa
Alfaras i Prat, i del seu fill Josep Riera i Alfaras.289

Can Caions o Can Oms. Situada entre el coll Butí i Can Riera de
Vilardell, a prop de Can Xifré, aquesta masia, a partir del segle XIX es
digué de Can Oms, perquè el 1823 fou establerta per Antoni Mora i
Xifré a Josep Oms, el successor del qual, Llorenç Oms i Vives, hi féu
una mina el 1886. El succeí el seu fill Rafael Oms i Palau i el fill d’aquest
Salvador Oms i Camps, amo des del 1914 fins al 1935, quan fou com-
prada per Pius Vergés i Furnells, que l’annexà al seu Mas Riera.290

Can Minuart. Situada prop de la Tordera, aquesta masia existia
ja el 1326. El 1718 era del jove Esteve Minuart.291 Després fou dels
esposos Llorenç Minuart i Maria Masferrer, del mas Riera. El 1732
trobem un Francesc Minuart, candeler de cera, que tenia plet amb T.
Botais, tots dos de Sant Celoni, per una vinya prop de la Tordera.292

Can Coll. Situat a mà dreta de la carretera venint de Sant Celoni,
poc abans d’arribar a la parròquia de Sant Llorenç, aquest mas, ara
bellament restaurat, existia ja el 1360. El 1411 era de Guillem Coll, el
1486 de Bernat Coll, el 1553 de Joan Coll, el 1630 de Pere Coll, el 1698
de Bartomeu Coll, el 1716, de Pau Coll, el 1725 de Pere Coll, casat amb
Teresa Sera, que  el 1730 era viuda i pagava els diners del dot de la seva
germana Caterina Sera, casada amb Francesc Coll, treballador
d’Argentona.293 El 1796 el mas era d´Esteve Coll, i el 1846 de Joan Coll.
A l´estiu de 1936 es refugiaren en aquest mas sis germans del col·legi de
la Salle i el rector de Sant Celoni, que després passaren a França.294

287. APO, Índex, 253.
288. APO, Índex, 251-252.
289. LLOVERA, 105-106.
290. LLOVERA, 106.
291. APO, Índex, 3.
292. APO, Índex, 145-147.
293. APO, Índex, 126-127.
294. APO, Índex, 37, 120; LLOVERA, 106-107.
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Can Cornei. Escrit també Corney. Aquest mas estava situat al
darrer tram de la riera de Can Cases, abans de desguassar a la Tordera.
Existia ja el 1360. El 1527, el seu propietari era Bernat Cornei i el
1553 hi vivia un tal Rabiosa. El 1621 era propietat de Bernat Cornei,
a qui succeí Pau Cornei. A principis del segle XVIII era de Joan Cornei,
que casà amb Maria, dels quals fou hereu el seu fill Josep Cornei.
Maria, essent viuda, el 1724 vengué un censal mort a l’antic rector
d’Olzinelles, doctor Alfonso Montesinos, a canvi de 55 lliures que li
devia des de 1716.295 El 1770 n’era propietari Joan Cornei i la finca
tenia 300 jornals de bous. El 1862, l’amo era Francesc Cornei. El
1924 hi vivia Josep Rahull i Sala.296

Can Gaspar. Situada sota el Montllorer, entre coll Butí i la riera
de Vilardell,  aquesta masia tenia només dues hectàrees i mitja de
terra. El 1829 Gaspar Cortina –que donà nom a la casa– s’hi feia la
casa, en el terreny establert per Antoni Mora i Xifré el 1823. El 1893
n’era amo Pere Cortina, fill de l’anterior. El 1965 la comprà Pius
Vergés i Furnells per engrandir el Mas Riera.297

Can Lloró. Situada al capdavall del sot de Can Cornei, al peu del
turó de Marfull, existia ja el 1359. El 1497 n’era propietari Miquel
Lloró, obrer de la parròquia de Vilardell; el 1553, Antoni Lloró, batlle
de Vilardell, i el 1583, Bernat Lloró, administrador de les ànimes. El
1646 consten com a fundadors de la Confraria del Roser Pau Lloró i
Joan Lloró. El 1725 apareix com a testimoni un tal Manuel Lloró.
(298) Després passà a ser d’en Narcís Riera i Lloró, el qual, a més a
més, tenia el Mas Roca i part del Mas Joan. El 1862 era habitat per
Mateu Renau, alies Lloró; el 1924 per Jacint Planes i Collell, i el
1936 per Emili Planes i Soler.299

El Molí d’En Coll. Situat al peu de la Tordera i bastit amb la
vivenda. El nom li venia del molí fariner amb bassa, que feia rodar
dues moles, bastit per Joan Coll, del mas Coll, abans de 1553. El
1600, el seu propietari era Pere Coll, a qui succeí el seu fill Joan
Coll, el qual es casà amb Mariana Serra, del Mas Sans de Sant Esteve
de Palautordera, la qual essent viuda i amb dos fills de set i dos

295. APO, Índex, 34-37.
296. LLOVERA, 107-108.
297. LLOVERA, 108.
298. APO, Índex, 51.
299. LLOVERA, 108-109.
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anys, el 8 de juliol de 1734 féu unes capitulacions matrimonials per
casar-se amb Joan Sabater.300 El 1800 s’hi establí Pere Gispert,
moliner provinent de Martorell de la Selva. El 1860 era propietat de
Pau Bertran, que l’arrendà a Josep Ginestar i a la seva viuda i el
1912, essent ja propietat de la família Nadal, fou arrendat a Bernat
Colom. El 1924 fou subhastat i comprat per la família Major de
Sant Celoni.301

Can Riera o Can Vergés. Casa antiga i rica, situada a recer del
Montllorer. Havia estat de Bernat Riera, però passà a Pere de
Vilardell i la seva esposa Anglesa, la qual, amb els seus fills, el
1199 la donaren a Guerau de Riera i la seva esposa. El 1280 era de
Guillem Riera i de la seva esposa Ferrera, que el 1286 la donaren al
seu fill Berenguer i esposa Ròmia i aquests, el 1305, al seu fill
Guillem i l’esposa d’aquest, Agnès. El 1488 n’eren propietaris
Eulàlia Riera i el seu marit Antoni Julià, els quals la vengueren a
Joan Coll de Vilardell. El 1507 era d’Antoni Valls d’Olzinelles, qui
la donà al seu fill Bartomeu. El 1553 era de Salvador Riera. El 1580
trobem el Mas Riera Jussà, on habitaven els amos i el Mas Riera
Sobirà. El 1726 era de Josep Riera, fill de Joan Riera i Maria
Noguera, que aquest any vengué a Joan de Santa Maria, negociant
del Montnegre, una terra per pagar un censal de morts, i un tros de
bosc per a plantar-hi vinya, que afrontava amb la «Serra del mas de
Bachs, que és del senyor Valls i senyoria del baró de Vilardell» i
una altra terra en el mateix indret per pagar el dot de la seva germana
Maria, casada amb Joan Prat i Minuart, de Can Batlle.302 El 1728, el
mateix Josep Riera casà amb Margarida Minuart, donzella, filla de
Llorenç Minuart i Maria Masferrer, difunts,303 el qual el 1740 casà
la seva germana Teresa amb Esteve Minuart i Batlle, del Mas
Batlle.304 El 1733 apareix un tal Pau Riera cobrant un deute a Miquel
Gorgui.305 El 1772 era propietat de Josep Riera, fill del batlle del
mateix nom; el 1860, de Joan Riera i Lamarca, després d’Esteve
Riera i Prat i finalment de Joaquim Riera. El 1923 comprà la propietat

300. APO, Índex, 175-179.
301. LLOVERA, 109-110.
302. APO, Índex,  75-82, 105-107.
303. APO, Índex, 83-85.
304. APO, Índex, 111-117.
305. APO, Índex, 253.
306. APO, Índex, 150.
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Canut Vilanova i Magrans, qui el 1932 la vengué a Pius Vergés i
Furnells i el 1966 passà al seu fill Pius Vergés i Ribera, que la
conservà.307

Can Rusques. Situada entre Can Riera de Vilardell i coll Butí,
aquesta masia era propietat de Can Riera. Fou bastida a la meitat del
segle XVIII per Francesc Recolons de manera provisional com una
barraca coberta de rusques de suro, d’on li vindria el nom. La casa
fou bastida per Josep Terrades de Fuirosos, casat amb Maria Xifré,
viuda del primer. El 1772 passà a la seva fillastra Rosa, casada amb
Antoni Sureda, als quals succeí Llorenç Sureda i el seu germanastre
Adjutori Pelegrí i la filla d’aquest, Maria. El 1860 la comprà l’hereu
Joan Riera i Lamarca per engrandir el seu Mas Riera.308

Can Xifré. Situada al recer del Montllorer, davant de Can Riera i
separada d’aquesta casa per la riera del mateix nom, aquesta masia
tingué gran renom. Existia ja el 1497. El 1507 era de Celdoni Xifré i
el 1553 de Llorenç Xifré, qui per a pagar deutes la vengué a Jaume
Riera el 1582. Fou recomprada el 1646 per Bernat Xifré. Després fou
de Q. Xifré, casat amb Eulàlia, la qual en el seu testament del 6 de
juny de 1722, deixà com a hereu universal el seu fill Pere Xifré i «lo
vestit negra d’escot» a la seva filla Margarida Xifré, casada amb
Bertran, que residien a Mataró. Al principi del segle XVIII, hi trobem
una Mariàngela Xifré casada amb Joan Camps i mare de Paula i
Bartomeu Camps. El 1735 n’era amo Joan Xifré, casat amb una filla
de Pau Puig i Caterina, de Tordera. El 1770 el tenia Llorenç Sera, del
Mas Sera, per Josep Mora casat amb la pubilla Anna Maria Xifré
Xifré, a qui els succeí com a propietari de pares a fills Antoni Mora,
Josep Mora i Masferrer i el 1865 Antoni Mora i Sallés. Després passà
a Rossend Mora, que era tinent d’alcalde d’Olzinelles el 1927 i el
1933 embotellava aigua amb el nom «Aigua Xifré», i al seu fill Josep
Mora, que anà a viure a Barcelona, del qual passà a les seves filles
Maria Rosa i Mercè, que el restauraren.309

Can Sera o Cera, antic Mas Soler Roig, al capdamunt del sot de
Can Cornei, de la qual masia només queda un munt de rocs. Al primer
terç del segle XVIII era de Pere Coll, casat amb Teresa Sera, que  el
1730 era viuda i pagava els diners del dot de la seva germana Caterina

307. APO, Índex, 23; LLOVERA, 110-113.
308. LLOVERA, 114.
309. APO, Índex, 2-3,24-29,237,246-249.
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Sera, casada amb Francesc Coll, treballador d’Argentona. El 1770
era de Llorenç Sera de Vilardell, que també tenia el Mas Xifré.310

XIV. RECTOROLOGI DE VILARDELL

1303-1326 Pere Vilavella. Primer rector conegut.
1379 Francesc de Palau, alhora beneficiat de Sant Martí

de Sant Celoni.
1412ss Bartomeu Fràmia, beneficiat de l’altar de Sant

Vicenç de Sant Martí de Pertegàs, que feia el servei
amb llicència episcopal donada el 8 de novembre
de 1412.

1421ss Francesc Riera. Nomenat rector de Vilardell i
encarregat de la sufragània Olzinelles el 29 de maig
de 1421.

1440-1442 Nicolau Esteve. El 1440 el bisbe li uní la parròquia
d’Olzinelles.

1442-1446 Francesc Escapolat, primer rector de Vilardell i
d’Olzinelles, aquesta com a sufragània de la pri-
mera.

        -1491 Jaume Figueres.
1491-1513 Sebastià Salbà, prevere i beneficiat de Sant Martí

de Pertegàs, però feia el servei Joan Riera, també
beneficiat de Sant Celoni, on vivia i des d’on es
desplaçava per a servir Vilardell. Domènec Vinyes.

1551-1578 Baltasar Terré, canonge de Tarragona, però estava
servida pels preveres Joan Boria, Joan Dossa i
Jeroni Cavall.

1581-1606 Bartomeu Rossell. Des del 1588 Vilardell era
sufragània d’Olzinelles; per tant,  el rector
d’aquesta ho era també de Vilardell, que era servi-
da habitualment pel vicari d’Olzinelles o per un
tinent de rector, com Miquel  Riera (1586), resident
a Sant Celoni; i Pere Domènec.

1653-1657 Josep Llacuna, vicari.
1753-1756 Francesc Pasqual, vicari.

310. LLOVERA, 114-117.
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1781-1794 Josep Morera, vicari, després rector d’Olzinelles.
1882ss Esteve Pou, tinent de rector des del 4 de novembre

de 1882.
1901-1905 Llicenciat Josep Corominas, coadjutor, nascut el

1874.
1905-1906 Fèlix Corrons i Dalmau, tinent, nascut el 1877.
1906-1909 Josep Forcada, tinent, nascut el 1878.
1911-1913 Joan Guilera, tinent, nascut el 1881.
1913-1915 Joan Alabau i Castells, nascut el 1885, que morí

essent coadjutor de Sant Andreu de Palomar, el 14
de gener de 1927 (BOOB, 1927, 29) .

1915-1917 Josep M. Martí i Esteve, tinent, nascut a Barcelo-
na el 30 de desembre de 1887, que fou assassinat
essent rector de Montmeló, el 31 d’octubre de
1936. 311

1917-1919 Antoni Alemany i Vila, tinent, nascut el 1891, que
morí essent adscrit a la parròquia de Sant Vicenç
de Sarrià, el 30 d’octubre de 1958 (BOOB, 1958,
446).

1919-1921 Jaume Cudunyet i Guix, tinent, vicari de Sant
Celoni, nascut a Cabrils el 2 de març de 1892 i
ordenat prevere el 1917, que fou també vicari de
la Granada, Sant Andreu de Palomar, Santa Maria
de Sants i Sant Pere de les Puel·les, ecònom de
Montnegre i vicari de l’Hospital de la Santa Creu
i de Sant Pau i prior de l’Institut Mental de la San-
ta Creu fins a la seva mort el 2 de gener de 1987
(BOOB, 1987,78).

1921-1924 Celestí Castany i Muntaner, tinent, nascut el 1892.
1924-1925 Pau Giral Garriga, tinent, nascut el 1896, després

rector d’Olzinelles.
1925 Francesc de Pàola Figueras Paradeda, encarregat,

rector de Sant Celoni des del 1906 fins a la seva
mort, el 14 de febrer de 1930. Havia nascut a Bar-
celona el 1872, estat ordenat prevere el 1895 i sigut
vicari de Sant Josep de Gràcia i del Sant Àngel

311. BOOB, 1939, 109; VV. AA., Testimonis de la fe amb el martiri al segle XX,
a l’Església de Barcelona, Barcelona, 2000, 125.
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Custodi d’Hostafrancs, regent de Vallformosa, de
Sant Pere de Castellet i de Bonastre (BOOB, 1930,
144).

1925-1928 Joan Ramon i Munt, encarregat, nascut a Sabadell
el 3 de gener de 1897, que essent vicari del Carme
de Barcelona fou assassinat el desembre de 1936.312

1928-1929 Alfred Cisa i Durant, tinent, nascut a Premià de
Mar el 2 de febrer de 1894, assassinat essent
ecònom de la Múnia, el 12 de novembre de 1936.313

1929-1932 Pedro A. Fuentes i  Giménez, t inent,  de
l’arquebisbat de Pamplona, nascut el 1886, que
morí retirat a la Fundació Albà de Barcelona el 23
d’agost de 1961 (BOOB, 1962, 678).

1932-1933 Jaume Ximénez i Collell, vicari de Sant Celoni
(1931), nascut a Mataró el 1905 i ordenat prevere
el 1930, que havia estat vicari de Sentmenat i
després ho seria de Santa Teresa de Jesús, la
Miraculosa, la Sagrada Família, Sant Pere de les
Puel·les, de Barcelona, i de Sant Josep de Mataró,
regent de la Torre de Claramunt i encarregat de
Vilanova d’Espoia, rector de Subirats i tinent de
Sant Esteve d’Ordal i, finalment, capellà de les
Terciàries Carmelites Teresas de Barcelona, on
morí el 17 de juny de 1993 (BOOB, 1993, 365).

1933-1934 Antoni Clusellas i Soldevila, vicari de Sant Celoni,
nascut a Castellar del Vallès el 1905, ordenat
prevere el 1931, que fou vicari de Sant Just
Desvern, Sant Celoni i Sant Feliu de Sabadell,
regent de Montseny (1935) i del Bruc (1940),
professor de religió en diversos col·legis i funda-
dor de la parròquia de Santa Maria de Cervelló,
de Barcelona, el 1949, de la qual fou rector fins el
1987. Morí el 20 de novembre de 1933 (BOOB,
1993, 608).

1934-1935 Camil Muxí i Germà, vicari de Sant Celoni, nascut
a Barcelona el 22 de setembre de 1900 i assassinat

312. BOOB, 1939, 112; VV. AA., Testimonis de la fe, o. c., 137.
313. BOOB, 1939, 106; VV. AA., Testimonis de la fe, o. c., 113.
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el 22 de setembre de 1936, essent vicari de  Crist
Rei de Barcelona.314

1935-1936 Antoni Andrés i Ardèbol, vicari de Sant Celoni,
nascut a la Guàrdia de Tornabous el 1905, ordenat
prevere el 1930, que havia estat vicari de Barbens,
ecònom de Montroig i Cubells, vicari de Llinars
del Vallès,  Sant Celoni i  la Miraculosa,
col·laborador dels Sants Just i Pastor i finalment
adscrit a la parròquia del Pilar (1954-73), que morí
el 9 de desembre de 1975 (BOOB, 1977, 28).

1939-1943 Doctor Francesc Fradera i Vallès, ecònom de Sant
Celoni des de 1939 i encarregat de Montnegre i
Vilardell, nascut a Mataró el 1893, ordenat prevere
el 1918, doctorat en teologia per la Sapienza de
Roma, coadjutor de Castellbisbal, Sant Pere de
Terrassa, Granollers, Sant Esperit de Terrassa,
Nostra Senyora de Montserrat i Sant Àngel Custodi
de Barcelona, regent d’Alcoll i de Castellví de la
Marca, ecònom de Bigas, Capellades i Santa
Coloma de Gramenet (1949) i rector de Sant Boi
de Llobregat (1954), que morí a Bigas el 6 d’agost
de 1970 (BOOB, 1970, 552).

1943-1954 Baldomer Bové i Plana, encarregat, nascut a
Tarragona el 1877, que fou vicari de Maldà,
Serralt, Vellvert i Sant Celoni, on fou també capellà
de l’Hospital des de 1913 fins a la seva mort, als
103 anys, el 16 de juny de 1981 (BOOB, 1981,
313).

1954 Joan Miquel i Puig, encarregat d’aquí i rector de
Sant Celoni, nascut a Sant Andreu de la Barca el
1902, ordenat prevere el 1928 i llicenciat en
teologia per Tarragona, que havia estat vicari de
Cabrera, Capellades, la Geltrú, Collblanc, Sants
Just i Pastor, la Concepció i després seria rector
de Lavern (1939-48) i de Santa Maria de Badalo-
na (1954-75), d’on fou també arxiprest i morí el
20 de desembre de 1975 (BOOB, 1976, 29-30).

314. VV. AA., Testimonis de la fe, o. c., 128.
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1954-1959 Jaume Vilageliu i Dachs, rector de Sant Celoni i
alhora encarregat de Montengre i Vilardell, que
havia nascut a Sant Pere de Torelló el 1908 i que
després de ser ordenat prevere, el 1932, havia
estat vicari de Sant Esteve de Palautordera,
Esparreguera, l’Àngel Custodi de Barcelona,
ecònom de Fogars de Montclús, rector de Santa
Agnès de Malenyanes i, finalment, rector del
Carme de Barcelona (1959-84). Morí el 13 de juliol
de 1992 (BOOB, 1992, 362).

1959-1976 Ramon Puig i Costa, encarregat, essent també
regent i arxiprest (1970-76) de  Sant Celoni, nascut
a Sercs el 1907, ordenat prevere el 1932, que havia
estat vicari de Sant Quintí de Mediona, Molins de
Rei, Sant Pacià i Sant Josep de Barcelona, regent
de Montornés i Vallromanes, rector de Montornés
(1948-59) i arxiprest del Montseny, que morí el
16 d’abril de 1976 (BOOB, 1976, 237).

1976-1981 Lluís Puig i Vallicrosa, encarregat de Vilardell
–des de 1977 la guia de la diòcesi afegeix «amb
col·laboració de l’equip sacerdotal de Sant
Celoni»–, essent regent de Sant Celoni i nascut a
Mosqueroles el 1924, ordenat prevere el 1952, que
havia estat vicari de Piera i la Miraculosa de Bar-
celona, rector de Guardiola de Font-rubí, i de la
Santíssima Trinitat i de Santa Bernardeta, de Bar-
celona i arxiprest del Montseny (1977), que morí
el 30 d’agost de 1978 (BOOB, 1978, 336).

 1981-1999 Santiago Ordóñez i  Mercader,  ex rector
d’Olzinelles, però des de 1975 a 1986 passà a fer
el servei pastoral el llicenciat Francesc Malgosa i
Riera, rector de Sant Martí del Montnegre i des de
1986 rector de Mosqueroles,  que, tancada
l’església per amenaçar ruïna, continuà el culte a
Sant Ponç fins ara .315

315. Cf. La seva biobibliografia a Malgosa i Riera, Francesc, al Diccionari
d’Història Eclesiàstica de Catalunya, vol. III, Barcelona, 2001, 744.
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1999-2005 Lluís Pou, rector de Sant Celoni i de Vilardell i
alhora d’Olzinelles des de 2003.

2005-2006 Joan Josep Recasens Juárez.
2006 Llicenciat Antoni Rubio Barés, nascut el 1955,

antic rector a Santa Coloma de Gramenet i Llinars
del Vallès mmb Alfou i Sanata i actualment de
Cardedeu, que fou l’últim rector.

155



110 ERNEST ZARAGOZA I PASCUAL

FONS DOCUMENTALS

Arxiu Diocesà de Barcelona (= ADB)

—Ius Patronatum.
—Reg. Dataliarum.
—Reg. Communis.
—Reg. Gratiarum.
—Visites pastorals (=VP).
—Llibres de baptismes d’Olzinelles i Vilardell, vol. I (1613-1724); vol. II

(1724-1784); vol. III (1759-1879) –corresponen respectivament als números 3,
7 i 12 de Vallgorguina.

—Llibres de matrimonis, vol. I (1723-1782); vol. II (1783-1858), –
corresponen als números 15 i 16 de Vallgorguina, respectivament.

—Llibre de comptes d’Olzinelles (1738), núm.44.
—Llevador de rendes (1817), núm.45.
—Llibre de visites pastorals (1683ss), núm.56.
—A. CAMPILLO, Speculum titulorum ecclesiasticorum, V (= CAMPILLO).
—M. TRENS, Tresor artístic del bisbat de Barcelona, Ms. de 1926 (=

TRENS).

Arxiu Parroquial d’Olzinelles (= APO)

—Index instrumentum in hoc manuali contentorum factis et recepti a Rdo.
Marcho Pasqual, Presbiter et Rectore Parroquiae de Olzinellas et Vilardell (1718-
51).

—Llibres de baptismes, vol. I (1880-1935; vol. II (1940-2006).
—Llibres de matrimonis, vol. I (1940-2006).
—Llibres d’òbits (1940-2006).
—Llibre de confirmacions (1943-1958).
—Llibre de visites pastorals (1943-1958).
—Llibre d’inhumacions del cementiri parroquial (1943-2006).
—Libro de cuentas de la Obra de Reconstrucción de la iglesia parroquial

de San Esteban de Olzinelles (1939-1958).
—Llibre de nínxols, propietaris i pagament de quotes de conservació del

cementiri  parroquial (1991-2006).
—Llibre de Status animarum (1943-1950).
—Llibre de Status animarum (1951-1956).
—Respostes dels rectors al qüestionari previ a les visites pastorals (segles

XIX-XX).
—Libro de inventario de la casa rectoral de la parroquia de San Esteban

de Olzinellas, perteneciente al arciprestazgo de San Celoni (1924).
—Full parroquial de Vallgorguina, Vilalba Sasserra, Collsabadell i Sanata

(1991-2003).
—Annals de la parròquia de Sant Esteve d’Olzinelles (1991-1998).
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Arxiu Municipal de Sant Celoni (=AMSC)

—Padrón de propietarios de Olzinelles y Vilardell, de 1919; Padrón de
vecinos de Olzinelles y Vilardell, de 1º de diciembre de 1924.

 —Libro de actas de la Junta Local de Instrucción Pública (d’Olzinelles).
Año 1902.

—Actas de deslinde y amojonamiento con los pueblos colindantes forma-
das por  D. Eladio Urrea, topógrafo durante el mes de mayo de 1919.

—Actas y documentos del reemplazo de mozos por el servicio militar.
—Padrón de vecinos de Olzinelles y Vilardell, de 1º de diciembre de 1924.

Bibliografia temàtica essencial

AVENTÍN, M., La societat rural a Catalunya en temps feudals. Vallès Orien-
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CULTE I DEVOCIÓ A LA PURÍSSIMA AL BISBAT
DE TORTOSA (SEGLES XIII-XXI)

JOSEP ALANYÀ I ROIG

1. TORTOSA, UN BISBAT MARIÀ. ELS ORÍGENS

L’antic bisbat de Tortosa, que, havent-se establert sobre el territori
de la Ilercavònia ibera, s’estenia des del Segrià, en terres de Lleida,
fins a la Plana Baixa de Borriana, a tocar de l’arxidiòcesi de València,
ha estat de sempre, com la resta dels bisbats de la Tarraconense, un
bisbat eminentment marià. L’afirmació es justifica pel fet que Madona
Santa Maria ha estat a Tortosa, com a Tarragona, Girona, Lleida, la
Seu d’Urgell i Solsona, la titular de la catedral i de la canònica i,
seguint amb l’estadística, només al bisbat tortosí, ha estat també titu-
lar, sota diverses advocacions, de 60 esglésies parroquials, 70 santuaris
i ermites, 5 esglésies no parroquials i 29 oratoris i capelles.

Si estenem la visió estadística a la resta de bisbats, els resultats
esdevenen impressionants. Així, l’arquebisbat de Tarragona compta
amb 63 parròquies, 70 santuaris i ermites, 18 esglésies no parroquials
i 122 oratoris i capelles dedicats a la Benaurada Verge Maria.
L’arquebisbat de Barcelona té avui, inclosos els dos nous bisbats
sufraganis recentment erigits, 129 parròquies, 103 santuaris i ermites,
22 esglésies no parroquials i 119 oratoris i capelles posats sota
l’advocació de Santa Maria. El bisbat de Lleida, incloses les parròquies
de la Franja de Ponent recentment traspassades al nou bisbat de
Barbastre-Montsó, té 80 parròquies, 51 santuaris i ermites, 12 esglésies
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parroquials i 76 oratoris de titularitat mariana. A Girona hi hem
comptat 75 parròquies, 112 santuaris i ermites, 27 esglésies no
parroquials i 162 oratoris i capelles. Al bisbat de la Seu hi hem trobat
99 parròquies, 108 santuaris i ermites, 38 esglésies no parroquials i
75 oratoris i capelles. A Vic són 66 parròquies, 113 santuaris i ermites,
30 esglésies no parroquials i 203 oratoris i capelles els que estan
dedicats a la Mare de Déu. I, finalment, a Solsona, amb dedicació
mariana, hi ha 49 parròquies, 69 santuaris i ermites, 36 esglésies no
parroquials i 80 oratoris i capelles.1

Els resultats totals revelen la centralitat de la figura de Santa Maria,
Mare de Déu, en la fundació i creixement de les comunitats cristianes
a casa nostra des dels primers temps fins als nostres dies. En efecte, a
l’Església Tarraconense li han estat dedicades 615 esglésies
parroquials, 696 santuaris i ermites, 188 esglésies no parroquials i
704 oratoris i capelles amb culte públic i semipúblic, això és, 2.203
llocs sagrats amb culte litúrgic i devoció a Madona Santa Maria, la
Mare de Déu. El nombre ja és força significatiu en xifres absolutes,
però ho és encara més si el comparem amb el nombre de municipis
històricament pertanyents a la nostra Província Eclesiàstica, que és
de 1.034. D’aquests, 940 són administrativament catalans, 39 són
valencians i els restants –4 aragonesos i altres 51 valencians– havien
format part del bisbat tortosí fins a les segregacions que aquest patí
els anys 1956 i 1960 respectivament, quan les parròquies aragoneses
s’integraren a l’arquebisbat de Saragossa, la de Maials ho féu al bisbat
de Lleida i les valencianes al bisbat de Sogorb-Castelló.2 Podem dir,
doncs, a la vista dels nombres, que la nostra és una geografia estelada
de temples marians formant aquí, a la terra, una fervent constel·lació
de fe i culte hiperdúlic, tan arrelada i orientadora com ho són a l’espai
sideral, lluminoses, les constel·lacions astronòmiques.

1. Guia de l’Església dels bisbats de la Tarraconense. Any 2004; Joan CARRERES,
coord., Guía para visitar los santuarios marianos de Cataluña, Barcelona, 1988;
Francesc CARRERAS CANDI, dir., Geografia General de Catalunya, 6 vols., Barcelona,
1908 i ss.; Carlos SARTHOU CARRERES, Provincia de Castellón, dins Geografía Gene-
ral del Reino de Valencia, dirigida per Francesc CARRERAS CANDI, Barcelona, 1913;
Viaje por los santuarios de la provincia de Castellón, Castelló de la Plana, 1909; P.
Fr. Narciso CAMÓS, O.P., Jardín de María, plantado en el Principado de Cataluña,
enriquecido con muchas imágenes de esta Celestial Señora, que como plantas Divi-
nas descubrió en él milagrosamente el Cielo: y adornado con muchos Templos y
Capillas dedicadas a su sabrosísimo Nombre, Barcelona, 1657.

2. Josep ALANYÀ I ROIG, El Seminari Diocesà de Tortosa, pp. 19-21; 90-100.
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Al bisbat tortosí encapçala les advocacions marianes la titular de
la catedral, Madona Santa Maria de l’Estrella,3 a la qual fan corona,
com a principals, entre els santuaris on es veneren, les advocacions
de la Cinta, de la Petja, del Coll de l’Alma,4 de Mig Camí, de
Montserrat, de l’Aldea (Tortosa), dels Àngels (Orta, Sant Mateu del
Maestrat), de l’Avellà (Catí), de la Balma (Sorita), de Benifassà (la
Pobla de Benifassà), de Dalt (Benifallet),4 bis dels Dolors (Vilalba dels
Arcs), de les Eres (Villores), de l’Ermitana (Peníscola), de la Foia
(Cabassers), de la Font (Traiguera, Castellfort, Portell de Morella),
de la Fontcalda (Gandesa), de Gràcia (Vila-real, Cinctorres), de Lloret
(Ulldecona), del Llosar (Vilafranca), de la Misericòrdia (la Fatarella),
de l’Oliva (Bítem), de Pallerols (la Sénia), de la Pietat (Ulldecona),
de les Pinyeres (El Masroig), del Portal (Batea), del Remei (Alcanar,
Flix), del Sargar (Herbés), del Socors (Càlig), de la Taronja (Olocau
del Rei) i de Vallivana (Morella).

Entre les advocacions marianes titulars de les esglésies parroquials
trobem l’Assumpció en 40 parròquies; la Maternitat, generalment amb
la denominació de Madona Santa Maria, en 22; la Nativitat en 9; la
Purificació i el Roser en 2; i la Immaculada Concepció, Santa Maria de
les Neus, del Pópulo, dels Àngels, dels Dolors, de la Cinta, de l’Oliva,
del Mar, del Remei, del Socors i la Mare de Déu Pastora en 1. Comptem
entre les més antigues l’Assumpció, la Maternitat (Santa Maria), la
Nativitat i les advocacions circumstanciades –de les Neus, del Pópulo,
de l’Oliva i del Socors– (segles XII-XV); entre les més modernes la
Purificació, el Roser i els Dolors (segles XVI-XIX); i la més recent, com
a titular de parròquia, la Immaculada Concepció (segles XIX-XX).

La devoció a Santa Maria fou ja principal en el bisbat tortosí des
dels propis orígens i així quedà recollit en la carta de donació del
comte de Barcelona Ramon Berenguer IV a l’església de Tortosa, de
5 d’agost del 1151: «... concedo Domino Deo et ecclesie Sancte Dei

3. Sant Isidor de Sevilla, en el llibre VII de les Etimologies, quan tracta «de
reliquis in Evangelio nominibus», diu de la Mare de Déu: «Maria inluminatrix, sive
stella maris. Genuit enim lumen mundi. Sermone autem Syro Maria domina
nuncupatur; et pulchre; quia Dominum genuit» (Etymologiarum, VII, 10,1).

4. Avui Coll de l’Alba.
4 bis. La imatge, una talla de fusta policromada de la fi del segle XIII, ha estat

trobada recentment amagada sota el paviment de l’església vella, dita de la Mare de
Déu de Dalt, on l’havia enterrat el rector, mossèn Vicent Ferreres Simó, mort el 1936,
durant la revolució antireligiosa.
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Genitricis Marie, que quondam apud Dertosam celebris sedes
pontificalis fuit...».5 Aquesta titularitat mariana, reconeguda antiga,
apareix ja en data de 31 de desembre del 1148 en la carta de donació
que el comte havia signat atorgant a l’església de Santa Maria de
Tortosa el delme i la primícia dels cristians, la desena part del delme
dels sarraïns que vivien dins el territori del bisbat, les possessions de
la mesquita major de Tortosa i dos forns, un per al bisbe i un per als
canonges,6 i serà la mateixa que, com a element d’identitat, figurarà
en tota la documentació medieval i en la que es formarà en segles
posteriors i fins als nostres dies.7

De l’antiga església visigòtica tortosina, documentada a partir de
l’any 516, ens ha arribat escassa notícia, reduïda a l’índex
episcopològic –«Ursus, Assellus, Maurelio, Julianus, Froisclus,8

Joannes, Afrila, Cecilius, Joannes Involatus», tots ells documentats
entre els anys 516 i 693– i a la làpida trilingüe, presidida pel Crismó
i escrita en hebreu, grec i llatí (segle VI),9 dos elements, documental i
arqueològic, que es completen amb l’existència de sengles monedes
de Recared i d’Agila encunyades a Dertosa (segles VI-VII).10

Del temple cristià, que, amb Matamoros i Bayerri, suposem
existent a l’indret del temple romà, a falta de prospecció arqueològica
no s’ha trobat res in situ fins al dia d’avui. Tanmateix hi ha acord en
l’existència i en la ubicació del temple a la zona de l’antiga aula capi-
tular, avui capella del Sagrari de la catedral,11 on la comunitat cristia-

5. Arxiu Capitular de Tortosa (ACTo), Privilegis i donacions reials, 8. Publicat
per Antoni VIRGILI, Diplomatari de la catedral de Tortosa (1062-1193), doc.28,
pp. 75-77.

6. ACTo, Privilegis i donacions reials, 25. Antoni VIRGILI, op. cit., doc. 13, pp.
58-59.

7. L’abundantíssima documentació custodiada a l’Arxiu Capitular i a l’Arxiu
Històric Diocesà abonen la nostra afirmació.

8. Entre els bisbes Froïscle i Joan podia haver estat bisbe de Tortosa, des de
l’any 614, un tal Rufinus, qui hauria assistit al concili d’Egara celebrat aquest mateix
any, però no en tenim cap prova documental que ho aboni perquè en les signatures de
les actes conciliars no s’expressen les seus respectives dels bisbes assistents. I, a
més, l’única referència que hi ha d’aquest personatge és la del Cronicó de Marc
Màxim, una obra que no mereix fe històrica. (Manuel RISCO, España Sagrada, 42,
pp. 84-85).

9. Enrique BAYERRI, Historia de Tortosa y su comarca, VI, pp. 90-110.
10. Ibídem, pp. 72-75.
11. El canonge Josep MATAMOROS, referint-se a la prehistòria de la catedral

tortosina, en explicació del plànol que presenta, escriu: «El número 1 corresponde al
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na, presidida pel bisbe, celebrava la litúrgia dominical i les principals
festes de l’any.

El temple visigòtic tortosí, com els que s’han conservat de l’antiga
Hispània, degué ser una arquitectura tancada, intimista, fosca, amb
alguns –pocs– temes esculturats simbòlics en els frisos i capitells, un
temple anicònic amb la centralitat posada en l’altar, sense imatges de
veneració, fora potser de la figura del Pantocràtor i de la de Santa
Maria «Theotókos», presents no abans del segle VII, puix que fins a
aquesta data no eren ben vistes les representacions iconogràfiques. A
més, la relació íntima i indestructible entre la divinitat de Jesucrist i
la maternitat divina de Maria no s’expressà amb potent embranzida
en l’art cristià occidental sinó a partir del dogma d’Èfes (431) i de
l’excepcional representació musivària de l’Anunciació de Maria de
l’arc triomfal de la basílica de Santa Maria la Major, on Maria,
«Imperatrix», vestida com a reina i coronada com a «Augusta»,
asseguda en un tron i envoltada d’àngels formant-li cort, rep el
missatge d’un àngel Gabriel volador sota la figura de l’Esperit Sant
simbolitzat en un colom.12

El culte i la devoció de la comunitat visigòtica a la Mare de Déu
estaven, doncs, emmarcats per la teologia de l’Encarnació i Redempció
de Jesucrist, d’ella en prenien sentit i se centraven, per tant, en la
maternitat divina, en la virginitat i en la puritat. Pel que fa a la
maternitat cal entendre aquesta modalitat de la devoció mariana com
una resposta de la comunitat catòlica a l’arrianisme, que negava la
divinitat del Verb, i al priscil·lianisme, que, entre altres errors, afirmava
que el Fill de Déu s’anomenava Unigènit només perquè va néixer de
la Verge Maria, i que calia dejunar el dia de Nadal i els diumenges

templo gentílico primitivo, lugar en que, posteriormente, durante los tiempos apostó-
licos, se supone levantada la primera iglesia cristiana [...] El emplazamiento de esta
iglesia hipotética se señala, según se ve, en el mismo espacio ocupado actualmente
por la capilla del Sagrario. A esta iglesia tal vez debe referirse Puig y Cadafalch, en
su obra monumental “Arquitectura Romànica a Catalunya” (vol. 1º, pág. 306), al
decir que la iglesia de Tortosa desapareció a raiz de la invasión musulmana, quedan-
do de ésta reducidos y dudosos fragmentos arquitectónicos.» (J. MATAMOROS, La ca-
tedral de Tortosa, pp. 11-12).

12. Josep GUDIOL I CUNILL, Nocions d’Arqueologia Sagrada Catalana, pp. 174-
178; Juan PLAZAOLA, Historia y sentido del arte cristiano, pp. 103-106; 137-143;
Núria de DALMASES i Antoni JOSÉ I PITARCH, Història de l’art català, I, pp. 15-58.
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perquè no creien que Jesucrist hagués nascut en naturalesa humana
vertadera per tal com els cossos humans només podien ser obra del
diable. Pel que fa a la virginitat, els catòlics visigòtics eren concordes
amb les ensenyances de sant Ildefons exposades en el llibre apologètic
De virginitate perpetua sanctae Mariae adversus tres infideles, on
defensava la virginitat «ante partum, in partu et post partum»;13 allò
mateix que havia expressat sant Ireneu de Lió amb la precisió d’aquestes
paraules transportades del grec al llatí: «Purus pure puram aperiens
vulvam».14 I pel que fa a la puritat, creien allò mateix que Baquiari
afirmava de Maria de Natzaret, «Maria, incorrupta et sancta», en
proposar-la com a exemple a una dona devota, de família sacerdotal. 15

Puritat, Anunciació a Maria-Encarnació del Verb i Maternitat di-
vina, cregudes, confessades i proclamades pel poble cristià, inspiraren
els textos litúrgics i devocionals i la iconografia mariana més antiga.
La iconografia, derivada dels Evangelis canònics i dels apòcrifs, ha
representat la Verge Maria com a «Theotókos-Mater Dei», figura
pròpia del cicle del Naixement i Infantesa de Jesucrist (Genealogia
de Jesucrist, Anunciació, Naixement, Adoració dels Pastors, Adoració
dels Mags, Fugida a Egipte, Circumcisió, Purificació i Presentació al
temple, Sagrada Família, Jesús davant els doctors de la llei), com a
«Corredemptrix-Mater Dolorosa», en l’escenografia de la passió,
crucifixió i mort del Senyor (Crucifixió, Descendiment de la Creu,
Pietat, Enterrament), com a «Mater Ecclesiae», presidint el col·legi
apostòlic en les representacions de la Pentecosta, com a «Virgo Mater
Gloriosa» en les representacions de la «Koímesis»-Dormició de Maria,
de l’Assumpció al cel i de la Coronació, i com a «Virgo Mater Pura,
Intacta et Incorrupta».

13. ILDEPHONSUS TOLETANUS, De virginitate perpetua sanctae Mariae, dins J. P.
MIGNE, Patrologiae cursus completus, Series Latina, 95, cols. 51-110. Vegeu també
San Ildefonso, De virginitate Beatae Mariae (Centro de Estudios Históricos Madrid,
1937). Hi ha publicada també edició crítica amb estudi i traducció del tractat De
perpetua virginitate Sanctae Mariae contra tres infideles per l’Arxiprest de Talavera
en el llibre del pare José Madoz, s.j. , San Ildefonso de Toledo a través de la pluma
del Arcipreste de Talavera, segon volum de la «Biblioteca de Antiguos Escritores
Cristianos Españoles», de l’ Institut «Francisco Suárez» de Teologia (1943).

14. SANT IRENEU DE LIÓ, Adversus haereses, 3, 19, dins J. P. MIGNE, Patrologiae
cursus completus, Series Graeca, 7, cols. 941 ss.

15. BAQUIARIUS, Epistolae, II, dins J. P. MIGNE, Patrologiae cursus completus,
Series Latina, Supplementum 1, cols. 1038-1044.
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2. ICONOGRAFIA MARIANA TORTOSINA (SEGLES XII-XVI)

Les representacions iconogràfiques més antigues de Maria al bisbat
de Tortosa amalgamen l’Anunciació, la Maternitat divina i la
Coronació i, en elles, implícitament, la Puritat. Aquesta amalgama,
arrelada a l’Edat Mitjana, esdevingué una tradició constant en el
tractament dels misteris de la vida de Maria pels artistes que treballaren
per a les parròquies de la diòcesi tortosina entre els segles XII i XVIII.
Així, trobem la «Maiestas Mariae» de la Canònica, reproduïda al
claustre de la seu (segle XIII) i en diversos segells del Capítol (segles
XIII-XX), l’Anunciació i la Maternitat divina en algunes miniatures dels
còdexs de l’Arxiu Capitular (segles XII-XV), en el timpà de la porta
major i capitells de Santa Maria la Major i el convent de Sant Francesc
de Morella, en diferents pedres claus i capitells d’esglésies gòtiques
com la seu de Tortosa, l’antiga arxiprestal, avui concatedral, de Santa
Maria de Castelló de la Plana, el santuari de la Mare de Déu de la
Font de la Salut i el campanar de Traiguera (segles XIII-XV), en la làpida
funerària de Ramon de Paholac del claustre de la seu tortosina16 i en
el relleu de Castellfort (segle XIV), en el revers de la creu termenal del
Placet de l’Església, de Batea, en el capitell dels peirons de Sant Gil,
de la Mata de Morella, i de Villores (segle XV), en la portada gòtica i
el retaule de pedra de Déu lo Pare de l’església arxiprestal de Sant
Mateu del Maestrat (segle XIV), en una clau de l’antiga església de la
Mare de Déu de l’Aldea (segle XVI) i en la creu major de Traiguera
(segle XV). 17

Trobem aquests mateixos temes relacionats en els retaules gòtics,
renaixentistes i barrocs que fins al 1936 ornaven els temples de la
diòcesi, d’entre els quals creiem dignes de menció els de Sant Miquel,
de la Pobla de Ballestar; de la Mare de Déu de Gràcia, de Cinctorres;
de Santa Maria, de la Mata; dels Goigs de la Verge Maria, de Xiva de
Morella, obra de Bernat Serra; i els de Santa Maria de Morella, d’Ares
del Maestre, de Catí, obra de Guillem Ferrer; els de Santa Maria de

16. L’any 1936 foren mutilats els caps de la Verge Maria i de l’arcàngel Gabriel.
En la fotografia de la làpida que es conserva al Fons de mossèn Eduard Solé, a l’Arxiu
Històric de les Terres de l’Ebre, facilitada amb la corresponent informació per Joan
Hilari Muñoz, les dues imatges apareixen encara íntegres.

17. Josep ALANYÀ I ROIG, Urbanisme i vida a la Morella medieval (s. XIII-XV); pp.
101-145; 188-193;194-233; 236-253.
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Castellfort i de Xert, de Pere Lembrí; i els de la Mare de Déu del
Llosar de Vilafranca del Cid, de Santa Bàrbara de la Mata, de la
confraria de Santa Maria d’Alcalà de Xivert i de Santa Maria de
l’arxiprestal de Sant Mateu, de Valentí Montoliu (segle XV); el retaule
major (segle XIV) i els del Nom de Jesús (segle XVI) i del Roser (segle
XVIII), de la seu de Tortosa; i el retaule major de Santa Maria de Morella
(segle XVII), encara existents. 18

S’han conservat així mateix representacions de la Dormició i de
l’Assumpció a la portalada gòtica de l’arxiprestal de Sant Mateu (segle
XIV), en una clau de volta de la parroquial de Traiguera i en les claus
majors de les de Calaceit i Flix (segle XVI), en la creu processional
major de Traiguera i en nombrosos retaules produïts als obradors de
Morella, Tortosa i Sant Mateu (segles XIV-XV). I l’escena de la
Coronació de Maria llueix, bellament policromada, a la clau major i
al retaule de Madona Santa Maria de la seu de Tortosa (segle XIV),
presideix el timpà de la porta dels Apòstols de la basílica de Morella
(segle XIV) i és present també a la darrera clau de volta de l’església
de Sant Mateu del Maestrat, al capitell del peiró del Cap de Vila de
Cinctorres (segle XV) i en nombrosos retaules dels realitzats a l’Edat
Mitjana fins als barrocs. El tema de la Coronació apareix també sovint
brodat en el capellet de les capes pluvials dels segles XV-XVI, com ara
la del tern de Sant Julià, de Morella, i la de l’església de Sant Miquel
de Batea.

Aquesta amalgama de l’Anunciació, Maternitat divina i Coronació
–«Maria Virgo-Mater-Regina»– respon a la creença que la Verge Maria
esdevingué ja reina com a «Mater Dei» en el moment de la divina
concepció de Jesús i no després de l’Assumpció. La Coronació en el
moment de l’Anunciació pertany als inicis de la història de Maria,

18. Ángel SÁNCHEZ GOZALBO, Bernat Serra, pintor de Tortosa y de Morella
(Castelló de la Plana, 1935); Pintores de Morella (1943); Manuel BETÍ BONFILL, El
pintor cuatrocentista Valentín Montoliu (1928); Victòria ALMUNI I BALADA - Josep
LLUÍS I GINOVART, Sancta Maria Dertosae. Catedral de Tortosa (Tortosa, 2000); Josep
ALANYÀ I ROIG, Llibre de la Mare de Déu del Portal, patrona de Batea (Barcelona,
2000); AA. VV., Catàleg de l’Exposició La Memòria Daurada. Obradors de Morella
(s. XIII-XVI) (Morella, 2003); AA. VV., Fidei Speculum. Art litúrgic de la diòcesi de
Tortosa (Tortosa, 2000); Mariano JOVER FLIX, Tortosa. Testimonio histórico-gráfico
(Tortosa, 1973); La Santa Cinta de Tortosa (Tortosa, 1978); Victòria ALMUNI I BALA-
DA, Un exemple de fàbrica baixmedieval de gran envergadura: La catedral de Tortosa
als segles XIV I XV. Tesi doctoral inèdita. 3 vols. (Universitat de Barcelona, 2002).
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quan, «gratia plena», acceptà de ser Mare de Déu i la seva reialesa
s’associà a la del seu Fill, el qual, com li diu l’arcàngel Gabriel, «Filius
Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David patris
eius: et regnabit in domo Iacob in aeternum, et regni eius non erit
finis».19 Aquest mateix és el sentit de les paraules de l’arcàngel que
trobem a l’Evangeli del Pseudo Mateu: «Noli timere, Maria, invenisti
gratiam apud Deum: ecce concipies in utero et paries regem, qui
imperet non solum in terra sed et in caelis, et regnabit in saecula
saeculorum».20 La Coronació en el cel pertany a la culminació de la
història de Maria i n’és l’apoteosi, l’acompliment gloriós de la pro-
mesa de la glòria futura en aquella «ancilla Domini» que Déu s’havia
escollit per a Mare del Verb fet Home. Podem dir, doncs, que
l’Anunciació i la Coronació abracen la totalitat del misteri de Maria
com a Mare de Déu, elevada en gràcia i santedat al punt més alt que
pugui assolir un ésser creat.

Encara que en tot el bisbat no ens han arribat proves iconogràfiques
ni documentals anteriors al segle XII, creiem que la devoció i el culte
a Santa Maria «Virgo-Mater-Regina» no s’improvisaren amb la
reconquesta cristiana sinó que ja existien abans com sembla abonar-
ho la titularitat de l’església major, anomenada «Ecclesia Sancte Dei
Genitricis Marie. . .  quondam apud Dertosam celebris sedes
pontificalis». Ara bé, cal admetre que en la darrera etapa de la
reconquesta (1225-1237) la devoció i el culte a la Verge Maria, Mare
de Déu, experimentaren un impuls notable que deixà senyal
inesborrable en la zona valenciana del bisbat tortosí. Impuls que cal
atribuir al rei Jaume I i al seu conseller, col·laborador fidel i bisbe de
Tortosa, Ponç de Torrella, qui, fins i tot armat, acompanyava el
Conqueridor, beneïa les hosts i celebrava la primera missa a les viles
i llocs guanyats als sarraïns.

En efecte, animat de l’esperit de croada, Jaume I, qui ja havia
escrit a Pere Nolasc que «no alçarem el setge de Mallorca fins que hi
siguin cantades les lloances de la Mare de Déu»,21 preparava
l’estratègia de la reconquesta, la decidia i exposava als seus consellers
i a la Cort pregant «a nostre Senyor Déus e a la Verge sancta Maria
mare sua», amb paraules «que sien a honor de nós e de vós qui les

19. Lc 1, 26-38.
20. Evangelium Pseudo Matthaei, IX, 2.
21. Robert I. BURNS, El regne croat de València, pp. 53-54.
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escoltarets, e que sien a plaer de Déu e de la sua mare nostra dona
sancta Maria».22

El rei Jaume, qui duia sempre amb ell una lleugera imatge de la
Mare de Déu, mai no emprenia una acció bèl·lica sense encomanar a
Déu i a Santa Maria la seva persona, les dels rics homes, consellers i
soldats i l’èxit de l’empresa. Així ho féu davant l’illa de Mallorques,
on, havent-hi mala mar,

«... nós, quan vim aquest perill haguem gran desconhort, mas
tornam a Nostre Senyor e a la sua Mare e faem aital oració:
- Senyor Déus, ben coneixem que ens has feit rei de la terra e dels
béns que nostre pare tenia per la tua gràcia, e anc no començam
gran feit ni perillós tro aquesta saó. [...] ara, Senyor, creador meu,
ajudats-me, si a vós ve en plaer, en aquest tan gran perill, que tan
bon feit com jo he començat no es pusca perdre, car no el perdria
jo tan solament, mas vós lo perdríets majorment, car jo vaig en
aquest viatge per exalçar la fe que vós nos havets donada, e per
baixar e destruir aquells que no creen en vós. E, doncs, ver Déus
e poderós, vós me podets guardar d’aquest perill, e fer complir la
mia volentat que he per servir a vós. [...] E vós, Mare de Déu, que
sots pont e pas dels pecadors, prec-vos, per les set alegries e per
les set dolors que hagués del vostre car fill que us membre de mi
en pregar al vostre car fill que ell m’estorça d’esta pena e d’aquest
perill en què jo só, e aquells qui van ab mi.» 23

Amb profunda convicció el rei escoltava i compartia les paraules
que pronuncià el bisbe de Barcelona davant l’illa per animar les tropes:

«Aquest feit en què el rei nostre senyor és e vosaltres és obra
de Déu, que no és pas nostra. [...] E tothom se deu pensar, e pot,
que Déu e la sua Mare no es partirà vui de nós, ans nos darà
victòria...».24

I els cavallers i infants avançaven, atacaven i vencien, «tota la
host a una vou», cridant «Sancta Maria, Sancta Maria, Sancta Maria».
Així ho feren davant Mallorca, assetjant Peníscola (1225), atacant
Morella (1232), Sant Mateu, Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Càlig,
Borriana, Xivert i Cervera (1233), Cabanes, Polpís, Castelló, Borriol,

22. Libre dels Feits, 48.
23. Libre dels Feits, 57.
24. Libre dels Feits, 62.
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Alcalatén, Benassal, Albocàsser, Vilafamés i Almassora (1235). Jaume
I creia que la força de Déu l’assistia i el seu braç potent, amb l’ajuda
de la Verge Maria, era amb ell: «E pensam nós que ab ajuda de Déu e
de la sua mare havíem conquest de Tortosa tro a Borriana»; i davant
l’altar de l’església del Puig de Santa Maria féu solemne promesa
d’acabar la reconquesta i assegurar així definitivament el territori
valencià del bisbat de Tortosa: «Nós prometem aquí a Déu, e a aquest
altar que és de la sua mare, que nós no passarem Terol ne el riu de
Tortosa tro que València hajam presa».25

No hi ha dubte que la devoció del rei Jaume s’encomanà a les
hosts i als pobladors dels llocs i viles conquerits. Ho prova el fet que
l’antiga mesquita de Morella i noves esglésies, com les de Castelló i
Peníscola, foren dedicades a la Mare de Déu; li fou també dedicat el
monestir cistercenc de Benifassà, fundat el 1233 pel propi rei Jaume,
«ubi Domino Deo ad honorem sancti nominis eius et gloriose Virginis
Matris eius, in cuius honore et vocacione fundetur, assiduis precibus
et oracionibus serviatur».26

Del temps de la reconquesta (segles XII-XIII) són només quatre les
imatges de la Mare de Déu que ens han arribat: la dels Prats o de
l’Aldea, la de la Ràpita (segle XII) i la Mare de Déu de l’Oliva, de
Bítem, i la recentment trobada a l’església vella de la Mare de Déu de
Dalt, a Benifallet (segle XIII). No ens han quedat a la diòcesi altres
testimonis escultòrics de la figura de Maria perquè o bé s’han perdut
o bé han estat destruïts. Però sí que han arribat fins als nostres dies
nombroses escultures de la Mare de Déu, obrades en pedra o en fusta,
generalment policromes, dels segles immediatament posteriors (segles
XIV-XV). Aquestes han estat les imatges més conegudes i venerades al
bisbat tortosí:

1. Del segle XIV: La Verge de la Poma, d’Alcalà de Xivert; la Mare
de Déu del Portal, de Batea; Santa Maria dels Dissabtes, de Benassal;
la Mare de Déu de la Misericòrdia, de Borriana; la Verge Maria, de
Cabanes; Santa Maria del Timpà, de Castelló de la Plana; la Mare de
Déu del Castell o de la Costa, de Cervera del Maestre; la Verge Maria,
de Culla; la Mare de Déu de la Misericòrdia, de la Fatarella; la Mare de
Déu del Sargar, d’Herbés; la Mare de Déu de les Neus, de la Mata de
Morella; la Mare de Déu del Mainell, de Morella; la Mare de Déu de la

25. Libre dels Feits, 237.
26. Manuel BETÍ, Morella y el Maestrazgo en la Edad Media, pp. 93-95.
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Taronja, d’Olocau del Rei; la Mare de Déu de la Balma, de Sorita; la
Verge de l’Estrella, la del Palau, als claustres de la catedral, la de
l’Espasme, a l’ermita del Coll de l’Alba, i la de la Petja, de Tortosa; la
Mare de Déu de la Font de la Salut, de Traiguera; la Mare de Déu de
Gràcia, de Vallibona; la Verge de Gràcia, de Vila-real; la Verge Maria,
de Villores. Totes elles, sense excepció, representen Maria com a Mare
de Déu («Theotókos-Deípara») amb el Nen Jesús al braç o a la falda.

2. Del segle XV: La Verge de Betlem, d’Atzeneta; la Mare de Déu
de les Neus, d’Alcalà de Xivert; la Mare de Déu de l’Adjutori, de
Benlloc; la Mare de Déu de Gràcia, de Borriana; la Mare de Déu del
Remei, de Flix; la Mare de Déu de la Font, de Castellfort; la Verge de
l’Esperança, de les Coves de Vinromà; la Mare de Déu, de Xert; la
Verge Maria i la Mare de Déu de la Consolació, del Forcall; la Mare
de Déu dels Àngels, de la Jana; la Mare de Déu de Vallivana, de
Morella; la Mare de Déu, de Palanques; la Mare de Déu de l’Ermitana,
de Peníscola; la Mare de Déu de la Font i la Verge de l’Esperança, del
Portell de Morella; la Mare de Déu del Cap d’Altar, de la Salzedella;
la Mare de Déu dels Àngels, de Sant Mateu del Maestrat; la Mare de
Déu de les Neus, de la Todolella; la Mare de Déu de la Font, de la
Torre En Domènech; la Mare de Déu del Llosar, de Vilafranca del
Cid; la Mare de Déu de la Misericòrdia, de Vinaròs.27

En la ment i en la pregària de les comunitats cristianes medievals
tortosines la Verge Maria era popularment creguda i invocada com a
«Virgo Immaculata et Intacta» alhora que «Mater Dei, Virgo parens»,
«Assumpta et Regina». Hi havia, doncs, una correspondència perfec-
ta entre la «lex credendi et lex orandi» i les formes artístiques de la
iconografia mariana que en depenien. Ara bé, mentre que abundaven
les representacions plàstiques de la «Virgo Mater» i de la «Beata Vir-
go Assumpta et Regina», no n’hi havia cap de la «Virgo Immaculata»,
figura que, prenent com a model la Dona de l’Apocalipsi –Mulier
amicta sole (Apoc, 12, 1-6)–, començà a difondre’s cap a la fi del
segle XV i que al nostre bisbat, en la representació apocalíptica, no

27. Ángel SÁNCHEZ GOZALBO, Imágenes de Madona Santa María, dins «Boletín
de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXV (1949), pp. 448-492; Manuel BEGUER

PINYOL, Tortosa mariana (Tortosa, 1954); Josep ALANYÀ I ROIG, La religiositat popu-
lar al bisbat de Tortosa, dins Fraternitas Saecularis. Vallibona/ Pena-roja de
Tastavins, 2005); Llibre de la Mare de Déu del Portal, patrona de Batea, pp. 51-60;
Etnografia de la Terra Alta, pp. 491-504; Joan MOREIRA, Del folklore tortosí (Tortosa,
1934), passim.
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s’introduiria fins al segle XVI, quan encara majoritàriament els escultors
i pintors seguien l’antiga tradició de representar Maria com a Mare
de Déu. D’aquesta centúria són les imatges de la Mare de Déu del
Remei, d’Alcanar; de la Fogassa i de les Neus, de Benassal; del
convent del Desert de les Palmes, de Benicàssim; del Bon Succés, de
Cabanes; del Socors, de Càlig; del Lledó, de Castelló; de l’Avellà, de
Catí; de Gràcia, de Cinctorres; de la Fontcalda, de Gandesa; i les de
les parroquials d’Orpesa i Peníscola.28

Totes aquestes imatges, com les medievals, són l’expressió artís-
tica del dogma de la Maternitat divina de Maria proclamat
solemnement l’any 431 a Èfes. En elles i per elles com a concreció
material de la corresponent realitat espiritual, bíblica i teològica, el
poble cristià ha donat i dóna culte a la Verge Maria. I és tan sincer i
viscut aquest culte, i tan arrelat en els cors dels fidels, que podem dir
ben bé que des de l’alta Edat Mitjana totes les manifestacions de la
vida del poble han estat plenes de l’amor a Santa Maria. A Ella es
consagrà la catedral, l’Alma Mater, Caput omnium ecclesiarum del
bisbat, li foren dedicades esglésies parroquials i conventuals, santuaris,
capelles i ermites, i en Ella s’inspiraren artistes plàstics, anònims i
coneguts, poetes i músics, donant bon compte de llur enginy a l’hora
d’exalçar-ne la figura i llurs gràcies i virtuts.

3. ICONOGRAFIA DE «MARIA VIRGO IMMACULATA» (SEGLES XV-XX)

Les primeres representacions de «Maria Virgo Immaculata» les
trobem en el si de comunitats conventuals franciscanes, en esglésies
parroquials amb presència de terciaris del Venerable Tercer Orde de
Sant Francesc i en capelles fundades o erigides per l’orde de Frares
Menors o pels terciaris esmentats. Una de les imatges més antigues
de què ens ha arribat notícia fou la que presidia l’església de la Puritat
de Morella, edifici construït en el segle XV, restaurat i ampliat en el
XVI-XVII pels devots del misteri sota el guiatge espiritual de la comunitat
franciscana.29 La imatge que presidia l’altar era del tipus iconogràfic

28. Totes aquestes imatges, com gairebé totes les dels segles XII-XV, foren
destruïdes en la revolució antireligiosa i iconoclasta de 1936.

29. L’historiador Josep Segura Barreda, arxiprest de Morella, atribueix la data
de la construcció de l’església de la Puritat al segle XIV, però afegeix que fins al
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que anomenaré intermedi perquè amalgamava la tipologia de «Mater
Dei» (Verge amb el Nen) amb la de «Virgo Immaculata» (Verge coro-
nada de dotze estrelles, vestida de túnica i mantell, amb la Lluna
minvant sota els peus i trepitjant una serpent).

Aquesta tipologia la trobem també en algunes obres pictòriques
conventuals de l’orde de Concepcionistes Franciscanes, fundat per
santa Beatriu de Silva (1424-1491), on apareix la Verge Maria coro-
nada de dotze estrelles, vestida de túnica blanca i mantell blau celes-
te, descansant sobre la bola del món, la Lluna sota els peus i trepitjant
una serp, portant al braç el Nen, qui sosté un llarg arpó acabat en
creu, que clava al cap de la serp. La tipologia concepcionista
franciscana respon a les visions que, segons la primera biografia
(1516), va tenir la fundadora de l’orde.30

Les noves imatges de la Puríssima Concepció de Maria pintades i
esculpides a partir del segle XVI són deutores totes elles de la figura
que el valencià Joan de Joanes, inspirat segons la tradició en la visió
de la Immaculada del jesuïta pare Alberro, pintà en el retaule de
l’església de la Companyia de València, on s’amalgamen Immaculada
Concepció i Coronació, unint-se la tradició medieval amb la innovació
iconogràfica, i en el de Sot de Ferrer, on la Coronació és substituïda
per la figura del Pare Etern en actitud de beneir des del timpà que
corona el quadre. La figura de Maria Immaculada és la d’una noia
jove i bella dempeus, sense signes de prenyat i sense el Nen, vestida
amb túnica talar i mantell, les mans juntes en actitud de pregària o
creuades sobre el pit, el cap aureolat amb dotze estrelles, amb la Lluna
minvant sota els peus i una serpent o drac que trepitja. Envolten la

segle XV no n’hi ha memòria. L’estil de l’edifici ens el fa incloure entre les
edificacions morellanes del segle XV i no abans. L’església era presidida per una
imatge gòtica de la Puritat de Maria, del segle XV, i un retaule pintat, del segle XVI,
del qual Segura Barreda diu que «hay pinturas antiguas sobre tabla» i el pare Antoni
Begues, qui també el va veure, diu que «sobre tablas hay pinturas no despreciables».
José SEGURA BARREDA, Morella y sus aldeas, I, p. 409. Antonio BEGUES, Sch. P., Guía
de Morella, pp. 127-128. Josep ALANYÀ I ROIG, Urbanisme i vida a la Morella medie-
val (s. XIII-XV), pp.191-193. Serafín GAMUNDÍ CARCELLER, La comarca de Els Ports.
Su patrimonio y sus gentes, p. 196.

30. Enrique GUTIÉRREZ, O.F.M., Santa Beatriz de Silva y origen de la Orden de
la Inmaculada Concepción, 2ª edic., Burgos, 1976. Ídem, Inspiración Primigenia de
la Orden Concepcionista Franciscana, fundada por Santa Beatriz de Silva, Burgos,
1980.
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figura de Maria les paraules del Càntic dels Càntics expressives de la
Puritat «Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te» (Cant.
IV, 7) i els símbols dels seus privilegis espirituals: «Electa ut Sol»,
«Pulchra ut Luna», «Stella Maris», «Turris Davidica», «Civitas Dei»,
«Porta Coeli», «Fons Signatus», «Hortus Conclusus», «Oliva speciosa
in campis», «Ut Cedrus in Libano», «Virga Jesse», «Lilium
Convalium», «Speculum sine macula».

Entre les imatges d’aquesta tipologia podem esmentar la pintura
a l’oli sobre taula del convent de Sant Pasqual Baylón de Vila-real
(circa 1550), atribuïda a l’obrador de Joan de Joanes, la magnífica
escultura que, sota el Calvari, coronava el retaule major de l’església
de Sant Mateu del Maestrat (1530-1540), destruït el 1936,31 i el relleu
de la Puríssima Concepció del cadirat del cor de la catedral, de Cris-
tóbal de Salamanca (1587-1593).

A partir del segle XVII es multiplicaren al bisbat, amb les capelles
i altars, les imatges i relleus de la Puríssima Concepció tallats en pedra
i en fusta, i els quadres pictòrics, però aquestes noves creacions
artístiques, com les dels grans pintors i escultors del Barroc espanyol
(Pacheco, Cano, Ribera, Velázquez, Salzillo, Zurbarán i Murillo),
sense apartar-se de la tipologia de Joan de Joanes, introduïren singulars
variacions, d’entre les quals la supressió dels símbols dels misteris
marians, el tractament realista i dinàmic de la figura de Maria i la
presència d’àngels poblant el cel i arraïmats als peus de la Verge
formant-li cort. Com a exemplar representatiu de la iconografia
immaculista barroca al bisbat tortosí és digna d’esment la gran talla
policroma de la Immaculada que el bisbe Joan Baptista Veschi
encarregà a Itàlia per presidir l’altar major de l’església del Reial
Monestir de la Puríssima Concepció Victòria fundat per ell a la ciutat
de Tortosa. N’ignorem l’escultor, però creiem que podem datar-la l’any
1655, any en què el prelat, que anava a Pozzuoli, trobant-se a Gènova,
féu l’encàrrec del retaule i balustrades de marbre de l’altar.32

Gràcies a l’impuls de la devoció i culte a Maria Immaculada,
realitzat per diferents bisbes en sintonia amb l’antiga tradició
franciscana arrelada al bisbat, quan, el 1854, el papa Pius IX proclamà
el dogma de la Immaculada Concepció de Maria, a seixanta-nou

31. Hi ha fotografia a l’Arxiu Mas de Barcelona.
32. Rafael María LÓPEZ-MELÚS, Historia del Real Monasterio de la Purísima

Concepción Victoria, pp.185-186.
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parròquies de la diòcesi hi havia ja un altar dedicat a la Puríssima
Concepció, titular també de capelles, ermitoris i altars de santuaris
marians repartits per la geografia catalana i valenciana del bisbat.
D’aquests retaules, capelles, altars i imatges n’ha quedat lamentablement
molt poca cosa després de les destruccions i incendis iconoclastes de
1936. Entre les imatges desaparegudes cal fer esment de la Immaculada
del Reial Monestir de Concepcionistes de Tortosa, de la Immaculada
Concepció de l’Arxiprestal de Santa Maria de Morella, obra de
Joaquim Domènech (segle XVIII), i d’altres dues escultures de la
Puríssima, la d’Antoni Yerro (segle XIX) i la de Modest Pastor (1825-
1889), de Vila-real.

Un cop acabada la guerra civil de 1936-1939, calgué emprendre
la restauració dels temples, quan no la reedificació, i dotar-los d’altars,
retaules i imatges, de vasos sagrats, llibres litúrgics, objectes d’altar i
altre mobiliari. Els altars renovats tornaren a albergar imatges i en els
de la Puríssima s’hi pogué venerar novament Maria Immaculada, re-
presentada en imatges fabricades als obradors d’Olot –«El Arte Cris-
tiano», «Anónima Mató», «Castellanas, Serra i Casadevall», «Hijos
de J. Sagrest» i «Artes decorativas» (Sucarrats, Busquets, Torrentó y
Cía. Cooperación Fabril») o realitzades pels Obradors Salesians de
Barcelona i per escultors de renom, d’entre els quals volem esmentar
Frederic Galcerà, Claudi Tarragó, Enric Monjo, Vicent Navarro,
Innocenci Soriano Montagut, Claudi Rius, Carles Riba, Josep Miret,
Nicolau Ortiz, pare i fill, i Àngel Acosta.

Un complement de la iconografia immaculista el trobem també
en els bells brodats de banderes i estendards de les confraries de la
Puríssima i de l’Arxiconfraria de Maria Immaculada i Santa Teresa
de Jesús, instituïda a gairebé totes les parròquies, en medalles, en
vitralls emplomats i en campanes.

Les campanes amb lemes i iconografia immaculistes són gairebé
totes fabricades a partir del 1854 i generalment batejades amb el nom
de «IMMACULATA CONCEPTIO». En elles acostuma a figurar el
lema «Ave Maria Purissima», l’anagrama de Maria i originals relleus
de la Immaculada. N’hi ha, però, entre les més significatives, almenys
dues que són anteriors a la data esmentada: La campana «AVE MA-
RIA GRATIA PLENA», d’Olocau del Rei (circa 1450); i la campana
«AVE MARIA» de Castellfort, donada per mossèn Josep Messeguer
(1746).

174



17CULTE I DEVOCIÓ A LA PURÍSSIMA AL BISBAT DE TORTOSA

4. LA PURÍSSIMA EN ELS TEXTOS: DOCTRINA, CREENÇA I DEVOCIÓ

Tots els títols i grandeses de la Verge Maria deriven del fet de la
seva maternitat divina. Pel fet de ser la Mare de Déu, títol suprem
amb què Ella ha estat anomenada de temps immemorial pel poble
cristià, especialment dins el domini de parla catalana de la Corona
d’Aragó, Maria de Natzaret ha estat creguda, venerada en la litúrgia i
en la pietat popular, exalçada en la literatura i en les creacions musicals
i figurada en les arts plàstiques com la «Beata Virgo», «Gratia ple-
na», «In coelum assumpta», «Imperatrix et Regina coeli et terrae».
Heus aquí una mostra dels textos mariològics més significatius
guardats als arxius del bisbat tortosí.

4.1. Tractatus de nominibus Beatae Mariae Virginis. Còdex 117.
Segle XIV. Arxiu Capitular de Tortosa.

El còdex 117 de l’Arxiu Capitular de Tortosa,  inti tulat
modernament Tractatus de nominibus Beatae Mariae Virginis,
manuscrit del segle XIV d’autor ignot, dedica els 150 capítols que
conté a exposar altres tants títols de la Benaurada Verge Maria (fol.
345d) extrets de la Bíblia i dels Sants Pares tot presentant amb una
erudició admirable els temes mariològics de major excel·lència i
actualitat: la santificació original o la concepció immaculada, la
maternitat virginal, la Mediació universal, la Corredempció,
l’Assumpció i la devoció i culte d’hiperdulia. I ho fa posant al servei
de Santa Maria tota la Natura, de la qual Ella és regina, en els seus
tres regnes, mineral, vegetal i animal. Amb raó el canonge Ramon
O’Callaghan ha retolat el còdex Gran Libro sobre la Santísima Vir-
gen María.33

33. El còdex 117 de l’Arxiu Capitular de Tortosa és un manuscrit en pergamí de
347 folis en numeració moderna, de 132 x 175 mm i caixa de 120 x 95 mm, de 31
línies. Escrit en lletra gòtica francesa, de clara lectura i nombroses abreviatures.
Segle XIV. Està en bon estat de conservació. Ornamentació escassa, reduïda gairebé a
les lletres inicials de color vermell i blau alternats. Calderons en vermell i blau. Res-
tes de la foliació primitiva. La retolació d’O’Callaghan és de 1897. L’autor sembla
ser un clergue, potser un monjo, que vivia en un monestir d’intensa pietat mariana
(fols. 97d i 231d), tenia relacions d’amistat amb clergues d’alta categoria jeràrquica
(fol. 289 v.), coneixia molt bé els Pares grecs i llatins i els autors clàssics, filòsofs i
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El còdex comença amb la salutació de l’àngel Gabriel a Maria:
«Ave Maria» i l’incipit: «Aurora. Hic ostenditur Marie nobilitas,
humilitas, speciositas, auctoritas, graciositas, bonitas, dignitas.» (fols.
1r-2r), i acaba amb l’explicit: «Laus tibi sit, Christe, quoniam liber
explicit iste» (fol. 345 d.) i la conclusió de l’índex dels capítols en
una sola columna «Hic sunt centum quincuaginta capitula ad honorem
Virginis edita et conscripta. Sit ergo benedicta Virgo Maria. Amen.».
(fol. 347 a.).

Maria és Lux, Caelum Caelorum, Firmamentum Caeli, Sol, Luna,
Stella Matutina, Maris Stella, Sydus, Dies, Meridies, Aurora, Archus,
Nubes, Nebula, Nix, Ros, Aer seu caelum aereum, Diluvium, Mare,
Portus, Fluvius, Sion, Tygris, Eufrates, Dioryx, Iordanis, Aquaeductus,
Fons, Puteus, Terra et Orbis, Paradisus Dei, Ager, Solitudo, Convallis,
Mons, Petra, Minera, Aurum, Gemma sive Margarita.

Maria és també Arbor, Radix, Virga, Cedrus, Cypressus, Palma,
Oliva, Platanus, Ficulnea, Vitis seu Vinea, Terebintus, Abies, Lignum
Sethim, Malogranatus, Amigdalus, Rubus, Morus, Agnus castus,
Nemus vel Silva, Areola, Cynamomum, Balsamum, Mirra, Storax,
Galbanus, Onix, Gutta, Libanum seu Thus, Nardus, Flos, Lilium.

Maria és així mateix Apis, Turtur, Columba, Cerva, Ovis, Collum
Corporis Christi, Cor sponsi, Exemplar, Liber, Speculum, Vas novum,
Vas auri solidum, Civitas, Castellum, Murus, Turris, Porta, Fenestra,
Domus Dei, Aula Dei seu Palatium, Thalamus, Tronus, Ferculum,
Lectulus, Horreum Ecclesiae, Coenaculum.

Maria apareix simbolitzada com a Cella, Clibanus, Gazophilazium,
Clavis, Scala, Sagena Dei, Arca Noe, Claustrum, Tabernaculum,
Templum Dei, Dei oraculum sive Sanctum Sanctorum, Arca Domini,
Arca Testamenti, Arca sanctificationis, Propiciatorium, Altare aureum,
Velum Templi, Candelabrum, Columna, Atrium.

naturalistes, grecs i llatins, i també àrabs, com Aristòtil, Avicenna, Dioscòrides i
Sèneca, però ignorava la llengua hebrea, «utpote sermonis hebraici omnino ignari»
(fol. 340b) i era de criteri eclèctic. Allunyat de la mariologia dominicana, no esmenta
per a res sant Albert el Gran ni sant Tomàs d’Aquino. Manté una posició immaculista
clara com la defensaven aleshores els teòlegs franciscans, però no esmenta les obres
de Duns Scot i sant Bonaventura ni cap altra de teòlegs de llurs respectives escoles.
L’obra més recent que utilitzà, tot i que no n’esmenta l’autor, és De laudibus Beatae
Mariae Virginis libri XII, de Ricard de Sant Llorenç, canonge de Rouen (segle XIII).
Cfr. Enrique BAYERRI, Los códices medievales de la Catedral de Tortosa, pp. 275-276.
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I d’Ella hom diu que és Mater, Una, Perfecta, Electa ut sol, Regina,
Domina, Filia, Soror nostra, Amica Christi, Sponsa, Ancilla, Nutrix,
Advocata, Tympanistria nostra, Virgo Virginum, Mater generosa, in
coetu Confessorum primatum tenens, in numero Patriarcharum et
Prophetarum primatum tenens; non solum inter terrigenas primatum
tenens sed et super caeligenas; in ordine Angelorum primatum tenens,
ubi Angelorum domina praedicatur; in ordine Archangelorum et gratia
et merito primatum tenens; in ordine Virtutum caelestium primatum
tenens; inter Potestates angelicas primatum tenens; in ordine
Principatuum primatum tenens; inter Dominationes primatum tenens;
inter Thronos, immo super Thronos primatum tenens; in ordine
Cherubim supereminens; in Seraphim, imo super Seraphim,
supereminens.

L’autor revela una gran devoció a la Mare de Déu en l’assimilació
i elaboració que fa dels continguts bíblics i patrístics i la posterior
expressió literària i doctrinal farcida de lloances, ponderacions i
efusions afectives personals envers Ella, que el porten a afirmar que
«Omne officium laudis divinae a laudibus Virginis debet incipere»
(fol. 54a).

De Maria diu que «imago solis iustitiae fuit eius anima bonissima...
candor lucis aeternae et speculum sine macula Dei maiestatis et imago
bonitatis illius» (fol. 39 v.). «Quantum enim Dei Filius magnificavit
matrem suam in conspectu angelorum, in timore inimicorum, in oculis
hominum et in vultu Dei, quae vox, quae poterit lingua retexere vel
contexere? Magnificavit eam Deus... ut non recedat laus eius de ore
hominum (fols. 343 v.-344 r.); «in hoc enim exemplari Dei perfecta
sunt opera» (fol. 155 v.). «Beata virgo Maria tanti fuit decoris et gloriae
ut nullius virtutis et gratiae et plenitudo deesset (fol. 307d). [...] «in
terris quidem invenit plenitudinem gratiae [. . .]  et in coelis
superplenitudinem gloriae» (fol. 308a). Apel·lant a l’autoritat de sant
Anselm, l’autor del còdex el cita quan vol justificar l’excelsa santedat
de la Verge Maria, puix que, havent de néixer el Fill de Déu «de matre
purissima», convenia que aquesta «ea puritate niteret qua maior sub
Deo cogitari non possit» (fol. 191d). «Ipsa est arca sanctificationis
specialis et singularis» (fol. 259a); «locus est summae claritatis» (fol.
14a).

Maria és comparada a l’església mare de la cristiandat, la seu
pontifical de Roma, primera en dignitat i noblesa sobre totes les altres:
«Sicut sedes pontificalis proprie summi pontificis est Romae, licet
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ipse praesit omnibus ecclesiis quae sunt sub ipso, et ideo urbs illa in
dignitate praecellit; ita, licet quaelibet anima iusti sedes sit sapientiae,
tamen proprie sedes cathedralis fuit Maria, ubi ipse summus pontifex
suis pontificalibus proprie est indutus, et ideo merito Maria dignitate
praecellit» (fol. 15 a.b). «Inter puras creaturas, Maria nobilitate
precisior» (fol. 12a). L’assimila al cel empiri: «Per empireum
[intelligitur] beata Virgo quia ipsa est lux purissima et perfectissima
prae coeteris coelis. Super istos igitur omnes coelos elevata est Virgo
dignitate, ordine et puritate» (fol. 14d). «Celsitudo Mariae est summa,
universalis et perfectissima» (fol. 344b).

Pel que fa a la concepció immaculada de Maria, l’autor, encara
que de tendència immaculista, es mostra vacil·lant, influït de ben se-
gur pel model biològic aristotèlic, aleshores vigent, de les animacions
successives (vegetativa, sensitiva i racional) produïdes durant el procés
de la formació fetal. D’acord amb aquell model científic tenia més
sentit parlar de «sanctificatio» que de «conceptio immaculata» perquè,
si bé la santificació s’entenia realitzada quan era infosa en el cos
l’ànima racional, l’existència del cos li era prèvia i la creació i infusió
de l’ànima racional en ell no coincidia amb el moment de la concepció
biològica. Per això, l’autor del còdex admet i proclama que «fuit Maria
plene sanctificata in utero» (fol. 22b) i, en el comentari de l’Ave Maria,
distingeix entre el «gaudium conceptionis» i la «plenitudo gratiae
nativitatis». Tanmateix, no s’està de proclamar grans elogis de Maria
que en revelen la posició immaculista:

«Maria, nova Luna, propter novitatem claritatis. Nam Luna
ista visibilis scabiosa est et in se nigra. Nostra autem Luna tota
pulchra est et macula non est in ea; imo ipsa speciosior est sole»
(fol.  25d).  «Maria fuit  immaculata propter singularem
sanctificationem» (fol. 293c). «Ipsa est speculum sine macula et
vas lucis» (fol. 332b). «Est ergo Maria mare salsissimum... ab
omni corruptione remotissimum» (fol. 72d). «Qui est Dei virtus
et sapientia, ab initio et ante saecula laudavit animam suam et
usque ad futurum saeculum non desinet magnificare et honorificare
matrem suam, et memoriam eius venerabilem et omni laude
dignissimam exhibuit in generatione saeculorum omnium, sicut
elegit eam ante mundi constitutionem in habitationem sibi ut esset
sancta et immaculata in conspectu eius et primogenita ante omnem
creaturam... Decens erat ut ea puritate qua maior sub Deo nequit
intelligi, Virgo illa niteret» (fol. 282c).
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Aquesta obra cal incloure-la entre els escrits d’autors marianistes
del període de les grans controvèrsies sobre la immaculada concepció
de la Verge Maria (s. XII-XIV). Els textos abonen una posició
immaculista de l’autor, limitada i frenada per les tesis biològiques de
l’escola aristotèlica sobre la triple animació successiva del cos humà
«in utero matris».

4.2. Tractat de la sagrada concepció de la Verge Maria. Arxiu
Històric Eclesiàstic de Morella, Codex Vicentinus. Vademècum del
notari Francesc Manresa, Ms. 14. Segle XV.34

El Tractat de la sagrada concepció de la Verge Maria de Morella,
que cal qualificar d’autèntic tresor immaculista, és un manuscrit de
26 folis in quarto escrits sobre paper amb tinta de color sípia i les
lletres inicials de text i paràgrafs i també altres signes (claudàtors,
línies, parèntesis i correccions) ornats amb tinta vermella. El seu estat
de conservació és bo. Els folis han estat numerats modernament a
llapis amb números àrabs a l’angle superior dret dels folis in recto. El
Tractat ocupa 26 folis (1 r.-26 v.) que es corresponen amb els folis
245-296 del Vademècum, paginats també modernament a llapis i amb
números àrabs a l’angle inferior dret dels folis in recto i a l’inferior
esquerre dels folis in verso. La caixa d’escriptura varia entre les 26 i
36 línies. Pel que fa a la cal·ligrafia, cal dir que s’hi distingeixen fins
a quatre tipologies de lletra, que revelen la intervenció de quatre
copistes.

L’autor de l’obra és un teòleg franciscà expert en Teologia i Sa-
grada Escriptura, frare del mateix convent de Sant Francesc de
Morella. Creiem que és fra Guillem Manresa, mestre «in Sacra Pagi-
na» i guardià del convent, «un sotil religiós del orde del gloriós sent
Ffrancesch», qui afirma haver escrit el Tractat «a honor e glòria de la
molt alta emperadriu digna de gran honor e lahor la humil Verge Maria
e a pregàries de alguns seus devots» i «vol parlar algun poch de la
molt excellent concepció de la dignament damunt anomenada nostra
dona la Verge Maria, mare del fill de Déu per virtut del sobirà altisme

34. Germà COLON i Josep ALANYÀ estem preparant l’edició crítica del Tractat
per a «Arxiu de Textos Catalans Antics».
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qui en ella volch obrar per moltes e specials maneres dotant la de
diverses porrogatives e privilegis singulars» (fol. 1 r.).35

L’autor del Tractat es mostra bon coneixedor del Libre de Sancta
Maria i del Libre de Benedicta tu in mulieribus de Ramon Llull;36 no
podem dir el mateix del De Conceptione Beatae Virginis Mariae, que
hom ha atribuït a aquest.37

Gràcies a la referència que l’autor fa del teòleg franciscà Pere de
Candia podem precisar la data en què fou escrit el Tractat, això és,
entre els anys 1405 i 1409, puix, havent estat creat cardenal el 1405,

35. Consta documentalment que Fra Guillem Manresa era frare de la comunitat
de Morella els anys 1414-1421. Aleshores el convent era la casa d’estudis dels novicis
coristes de la província franciscana de València. En foren guardians aquells anys fra
Felip Çanou i el mateix Guillem Manresa, germà de Pere Manresa i oncle del notari
Francesc Manresa, propietari del Vademècum que inclou el Tractat i probable
destinatari d’aquest. El 28 de febrer de 1414, Guillem Manresa, guardià, amb els
onze frares conventuals que formaven la comunitat, donava exprés consentiment al
rei Ferran d’Antequera perquè nomenés procurador reial del monestir Pere Segarra,
mercader, veí de Morella (Arxiu Històric Eclesiàstic de Morella (AHEM), Protocols
de Francesc Pallarès, sense foliar). L’any 1421, essent ell guardià del monestir, rebia
de Celestina, viuda de Pere Manresa, i del seu fill Francesc Manresa, notari, 7 sous
censals per «ops de construir la segrestia» del monestir, amb pacte de celebrar el
convent un aniversari cada any al mes de març en sufragi del dit Pere (Manuel BETÍ,
Notícies de dos manuscrits de l’Arxiu de l’Arxiprestal de Morella, dins «Butlletí de
la Biblioteca de Catalunya», IV (1917), 7, p. 48). El 1418, el pintor Pere Lembrí,
ciutadà de Tortosa, i el seu germà Jaume, especier de València, es comprometien a fer
«hun reliquiari d’argent daurat de pes de quatre marchs, obrat per tenir una relíquia,
ço és, una spina de la corona de Jesu Christ, la qual mestre Francesch Lembrí, frare
e conventual de la dita orde e frare nostre quondam, la qual nosaltres dessús dits de
present metem e liuram en mà e poder de frare Miquel Aguilar, guardià del dit monestir,
e de mestre Alfonso Moralla e de mestre Guillem Manresa...» (AHEM, Protocols de
Pere Ros. Any 1418. 16 d’agost, s.f.)

36. Obres de Ramon Lull. Edició original feta en vista dels millors i més antics
manuscrits. Volum X. Libre de Sancta Maria. Hores de Sancta Maria. Libre de
Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa per Moss. Salvador Galmés, Comissió
Editora Lulliana, Palma de Mallorca, 1915; Obres Essencials, II, Libre de
Contemplació, cap. LIV, 4, 5, 6, 7, 16, 17 (Obres Essencials, II, pp. 214-215). Sobre
la teologia immaculista de Ramon Llull, Cfr. Josep PERARNAU I ESPELT, Ramon Llull i
la seva teologia de la Immaculada Concepció, text inèdit de la conferència pronun-
ciada el desembre de 2003 a Assís, el gener del 2004 a Monserrato de Roma, per
l’abril a la Facultat de Teologia de Catalunya i el novembre a Palma de Mallorca, en
la festa litúrgica del beat Ramon Llull, cedit en primícia per l’autor, gentilesa que
agraeixo.

37. Biblioteca de Catalunya, De conceptione Beatae Virginis Mariae. Hispalis,
Paulus de Colonia et socii alemani, impensis Martini Almodouar. 12 de març de 1491.
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el cita ja com a «Arquebisbe de Milà, cardenal i doctor solemne»,
però no el cita com a Papa, càrrec per al qual seria elegit el 1409 pel
sínode de Pisa.

El Tractat, sotmès per l’autor «ara per lavors e lavors per ara» a
«correcció e determinació de la sancta Mare Esgleia... per tal com
sab que és mare molt sàvia e discreta per corregir e esmenar los
delinqüents», està dividit

«en quatre parts principals, breument possades per no enujar
çells qui legir hi volran. En la primera serà vist què és peccat
original ni en què està fondementalment. En la segona serà
demostrat com del dit decret e edicte general és stada la Verge
Maria preservada e trobar hic as molt bell thema per a preycar
desta matèria. En la tercera seran posades algunes rahons qui par
que sien contràries a la dita determinació e seran ab deu tantost
soltes. En la quarta part seran posades figures de la biblia qui açò
volen dir e tocar e aquí mateix seran posats exemplis per la present
matèria mils a demostrar e a certificar» (fol. 1 r.).

L’autor, apartant-se de la definició de pecat original de Pere
Auriol,38 «doctor solemne» i franciscà, qui, com altres teòlegs, el fa
consistir en «alguna qualitat o essencitat mortal e positiva en la ànima»,
accepta la que dóna Pere de Candia, també franciscà, mestre en

38. Pere Auriol (Pierre d’Auriole, Petrus Aureolus o Aureoli) (circa 1280-1322),
frare franciscà anomenat «doctor facundus», fou mestre als estudis generals de Bolonya
(1312), Tolosa (1314-1315) i París (1316-1318), provincial de l’orde per a l’Aquitània
(circa 1320) i arquebisbe d’Aix-en-Provence (1321), consagrat pel papa Joan XXII,
a qui havia dedicat la seva obra Commentariorum in primum librum Sententiarum.
Crític amb la teoria del coneixement de Duns Escot i de Tomàs d’Aquino, Auriol
defensà un empirisme individualista, fonamentat en la doctrina dels universals, que
emfatitzava la part que jugava l’experiència en el coneixement contra la que hi jugava
l’argumentació racional. El seu pensament fou precursor de la filosofia i teologia de
Guillem d’Ockam tant en el vessant constructiu com en el vessant crític. Són obres
seves importants, ultra el Commentariorum, els Commentaria in quatuor libros
Sententiarum, Tractatus de paupertate et usu paupere, Tractatus de principiis
naturae, Compendium totius Sacrae Scripturae i el Tractatus de Immaculata
Conceptione Beatae Mariae Virginis (1314/15). Pere Auriol era de l’opinió que el
pecat original consistia formalment «in concupiscentia, quae in anima est, non in
corpore» (In 2 Sententiarum, d. 30, a. 2) i es propagava per la generació natural.
Compartien doctrina Pere Llombard, Hug de Sant Víctor, Alexandre de Hales, Sant
Albert el Gran, Sant Bonaventura, Gregori de Rímini, entre d’altres.
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Teologia i arquebisbe de Milà,39 segons el qual «peccat original és
alguna condició privativa e carència o fretura de la justícia original a
nos deguda si lo primer pare no agués peccat car per aquell fou perduda
perquè aconseguim pena eternal de dampnatge tan solament» i «no és
negun acte ni abit viciós ni tal qualitat ni essencitat damunt dites ni és
neguna màcula positiva abans de la creació de la ànima en lo petit cos
del infant» (fol. 2 r).

La concepció immaculada de Maria l’explica «per privilegi
special», la demostra a partir de l’hermenèutica bíblica dels llibres
del Gènesi, Deuteronomi i Èxode, del Càntic dels Càntics de Salomó,
del «libre de la sancta dona Judith», de la profecia de Jeremies i de
l’evangeli de sant Lluc, vol provar-la amb raons teològiques preses
dels principals pares de l’Església com ara sant Agustí, sant Gregori,
sant Ambròs i sant Jeroni, i la justifica dient que

«sancta mare Esgleia, qui errar no pot, ha ordonat fort
dignament e no sens causa que a honor de la molt alta emperadriu
la Verge Maria canta e diu sovin la paraula scrita en la Sancta
biblia en lo libre de Salamó apellat dels Proverbis, en lo huytèn
capítol qui és aquesta. Ego jam concepta eram,40 qui vol dir ja
era yo concebuda ço és abans que Déus lo Pare fes lo edicte o
decret dient que la hora que lo seu manament seria trenquat, lom
morria. Ni abans que lo primer pare peccàs ni obligàs tots los
seus a peccar ni abans que Daviu ni sent (fol. 5 v.) Pau haguessen
dit que tots som concebuts en peccats e dits fills de ira, abans de
tot açò ja era concebuda, ço és en lo enteniment de Déus

39. Pere de Candia (Petrus de Candia), conegut també amb el nom de Pere
Philargis o Philaretes (circa 1340-1410), nascut a Creta, fou membre de l’orde de
frares menors de Sant Francesc, estudià a Pàdua, fou batxiller a Oxford i mestre de
Teologia a París (1378-1381). Fou bisbe de Piacenza i de Vicenza, arquebisbe de
Milà, cardenal (1405) i elegit Papa (antipapa) en el sínode de Pisa (1409) amb el
nom d’Alexandre V. És autor de Commentarii in quatuor libros Sententiarum Magistri
Petri Lombardi, precedit cadascun d’ells d’uns Principia o introducció per a cada
llibre, on exposa la doctrina pròpia, filosòfica i teològica, davant els corrents de
pensament vigents aleshores, el tomisme i, principalment, l’ockamisme i l’escotisme,
les diferències dels quals, considerades per ell només de mètode i enfocament, tractà
de reconciliar. Segons Ehrle, la seva doctrina és un nominalisme tocat d’escotisme o
un escotisme tocat de nominalisme, Cfr. F. EHRLE, Der Sentenzenkommentar Peters
von Candia, des Pisaner Papstes Alexander V, dins «Franziskanische Studien» ,
Beiheft 9 (Münster 1925).

40. La transcripció en cursiva és nostra.
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perseverada41 que la mia ànima may en peccat no seria may
ensutziada e per consegüent a la dita ley no son tenguda ni obli-
gada donchs del peccat original yo son remoguda. E ací us és
demostrat que sots la cruel potestat del malvat dimoni la dita Verge
Maria may no és stada axí com fora si en lo peccat original fos
concebuda. E per axò diu ella en lo loch damunt adllegat Dominus
possidet me inicio viarum suarum antequam quitquam faceret a
principio [...] E per açò donchs e no sens causa diu Salamó en los
seus càntichs [...] Ecce tu pulcra es, amica mea, ecce tu pulcra
es, que vol dir veus com és tu bella, amiga mia, veus com es tu
bella. E diu dues vegades bella a dar entenent que és bella e neta
en la ànima e en lo cors, ço és que peccat may no ha haut ni
original ni actual venial ni mortal, e segueix se en lo segon capítol
Sicut lilium inter spinas, sich amica mea inter filias. Que vol dir
axí com lo liri sta entre les spines que per elles nos pert la sua
bellesa, blancor ni odor, axí la mia amiga, ço és la Verge Maria,
és entre les filles, ço és que per bé que elles sien concebudes en
peccats, yo no son feta inmunda si bem son per tal forma engen-
drada e nada com les altres són. [...] E per ço dix en lo quart
capítol del libre allegat Tota pulcra es, amica mea, et macula
non est in te, que vol dir tota bella es, amiga mia, e màcula alguna
no és en tu. E diu per axò tota, ço és en la ànima e en (fol. 6 r.) lo
cors. Car altrament falsia haguere dita si axí no fos, cor, segons
Aristòtil, qui diu tot res non foragita. E si us ne prenets sment en
quiscuna de les dessús dites tres auctoritats és passat a aquest
thema nou e dictió amiga a dar entenent que en los tres stats qui
ha cascuna persona principals, ço és en lo concebiment e aprés
del concebiment e en lo procehiment tots temps ella fou amiga de
Déu appellada, car peccat may no la tocha. [...] Bé donchs pot
ésser dita de la gloriosa Verge Maria la paraula scrita en la sancta
Biblia en lo libre de la sancta dona Judith en lo XIIIèn capítol Non
permisit Dominus ancillam suam coinquinari. Que vol dir no ha
volgut Déus ni ha permès que la sua serventa sie stada de nengun
peccat tochada ni ensutziada. Aquesta és la serventa qui de aquest
nom appellave si matexa en lo evangeli de Sent Luch en lo primer
capítol aprés que l’àngel la ach saludada e dita la embaxada. Ella
dix e respòs tot humilment Ecce ancilla Domini. [...] Dignament,
donchs, pot dir la sovin anomenada verge Maria la paraula scrita

41. Preservada.
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per Geremies profeta en lo segon capítol Absque peccato et
innocens ego sum, que vol dir yo no pas per mi matexa, mes per
special gràcia de Déus en mi sobre habundant son sense peccat e
tota ignoscent.» (fol. 6 r.)

En la tercera part del Tractat es presenten les objeccions o «rahons
qui par que sien contràries a la dita determenació» de la concepció
immaculada de Maria. L’autor, però, vol salvar d’entrada les posicions
de quatre principals teòlegs doctors de l’Església –sant Agustí, sant
Gregori, sant Ambròs i sant Jeroni– tot apropant-los a la posició
immaculista o, si més no, mostrant-los no explícitament contraris a la
concepció immaculada, quan diu:

«Mas emperò vull que sàpies ací al començament que null
temps nengú dels quatre doctors principals, ço és Agustí, Gregori,
Ambròs e Gerònim, han dit ni posat expressament anomenant la
Verge Maria que ella sia stada concebuda en peccat original, bé
an parlat ab paraules generals axí com Daviu e sent Pau que tots
entre e en peccats, e semblants paraules generals sabents axí com
a sàvies persones untades del Sperit Sant que una oronella no fa
stiu. E per axò la Verge Maria quant no és sinó una e singular, ni
lay posen ni lay trahen, ans lan trahen més que no lay posen, car
mossèn sent Agustí en lo libre que fa apellat De natura e de gràcia,
segons que recita lo maestre en lo terç libre de les Sentències e en
la tercera distinció, diu tot clar tals paraules. Exceptada la Verge
Maria, de la qual, per honor del Senyor, en neguna manera no
fem menció quant se parla de peccats per tal com sabem que més
gràcia li és stada donada per vèncer de tota part lo peccat don ha
merescut de concebre e portar aquell qui peccat may no ha haut.
Aquesta, donchs, verge exceptada, si tots los sants e santes se
podien aiustar els era demanat si an peccat, què porien respondre
sinó ço que diu sent Johan. Si dihem que no havem peccat nos
mateixs nos enganam e veritat en nos no ha, si donchs lo dit doc-
tor clarament excepta la Verge Maria, què demanes.» (fol. 12 r.v.)

L’autor, que no entén que hi pugui haver cristians de bona fe i
devots de Maria que no acceptin de bon grat o els costi tant de creure
en la seva concepció immaculada, troba llur posició teològica «mala
e estranya per tal com volen trenquar los privilegis de la pus excellent
creatura que may fos, levat Jesús. E los privilegis, maiorment de les
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grans persones, no fan a estrènyer mas a examplar» (fol. 12 v.). Creu
que en ells no hi ha bona voluntat sinó entestament intel·lectual i
emocional.

Tanta certesa té l’autor de la concepció immaculada de Maria i
tanta és la força que reconeix als arguments per demostrar-la que, en
el cas de no convèncer els maculistes, prefereix pensar que és pel seu
defecte en l’exposició que no pas per la feblesa de les argumentacions
emprades:

«E per açò yo entench a posar ací tantost aprés los arguments
les respostes e a qui plauran prenguen les. E a qui no plauran
repten abans ma grosseria qui nou sé dir ni provar que no diguen
ni blasmen ni posen màcula ni peccat en aquella verge excellent,
neta e pura, qui nostres colpes e fallences cobre, abrigue e releve
per la sua sancta puritat e nedesa, qui és molta e sens comparació.
Dien, donchs, los de la altra oppinió e alleguen primerament que
Daviu en lo salm42 diu tals paraules Omnes declinaverunt, que
vol dir que tots han peccat sinó hu, ço és Jesu Christ, e Sent Pau
en molts lochs diu que tots som fills de ira. Dich te que ells tots
parlen en generalment, ço és per los demés e no pas en particular
de la Verge Maria. E dich te encara més, que lavos aquesta questió
no era ni fon moguda fins en l’any CCCCXXVIII que foren moltes
(fol. 13 r.) heretgies que posa lo Arquebisbe de Alexandria43 e
Nestor, Bisbe de Costantinoble. Segons ques lig en lo decret a
XVI distincions. E aquest Nestor fon lo primer qui trobà aquest
peccat ésser en la Verge Maria. Mas axí com en les altres coses
fon reprès e deposat davant CCC bisbes grans letrats, poder sis fo
en açò ho jaquiren, esta matèria en altre temps declaradora, e no
vehem encara que sia declarada, com no faça molt a la fe afermar
ho ni negar ho. Sinó axí com té dessús dit que dir que la Verge
Maria és de tot peccat preservada e és pus honest e devot e posa
en la Verge Maria maior dignitat per tal quant de la sua carn se
volch vestir Jesús nostre salvador. [...] E açò que segueix que no
sen troba sinó hu, ço és Jesu Christ beneyt, vol dir que aquell és
tot sol sens peccat per sa virtut pròpia, mas si altre ni ha atrobat
menys de peccat axí com la Verge Maria, ella nou és per sa virtut
mas per la virtut del seu fill pietós qui de ella en lo temps ordonat

42. Afegit al marge: «Davit in salmo et Paulus in pluribus locis».
43. Sant Ciril d’Alexandria (circa 375-444).
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devia pendre carn humana car de ell tot bé ha a devallar axí com
toquat és. (fols. 13 r.-14 r.) [...] E axí fon de la Verge Maria que
per si mateixa haguera peccat axí com quiscú de nos, mas lo fill
de Déus eternal, qui devia ésser fill seu natural lan preservà en
son naixement del dit peccat original, e en son procehiment de tot
peccat actual, venial e mortal. [...] de tal ley general és stada pre-
servada la Verge imperial madona sancta Maria» (fol. 14 v.).

Als qui objectaven a la concepció immaculada de Maria dient que
no devia ser un misteri vertader del dipòsit de la fe de l’Església,
«que per axò no fem festa de la concepció de la Verge Maria per tal
quant en peccats fóra concebuda», el nostre autor els retreu que llur
manera de parlar era «segons la opinió que lavors corria, car encara
lo Sant Sperit nou havia dit ni spirat [...], que sancta mare Esgleia tot
jorns és per Déu spirada de moltes coses qui dabans poder no són
stades revelades maiorment qui toquen lahor de Déu.» (fol. 15 r.).

L’Església, inspirada per l’Esperit Sant, arriba a creure en la
immaculada concepció de la Mare de Jesucrist i en venera i estima la
puritat tot superant el problema que aparentement planteja a la puritat
original de Maria la redempció universal realitzada pel seu Fill. El
nostre autor, franciscà i immaculista, planteja el tema i resol el pro-
blema teològic, que sembla el més fundat i difícil, amb clarividència
i amb una exposició planera, senzilla i lògica, i ho fa seguint
l’argumentació escotista:

«Mas leves un altre qui cuyda ésser molt pus soptil e diu que
si axí era com yo dich, ço és que la Verge Maria no hagués haut
peccat original, que Jesu Christ no seria stat general redemptor,
car no hauria remuda la sua mare, e aquesta rahó, per tal com te
penses que sia la pus forta, serà pus larch e mills solta. E dich te
tot primerament que mills e pus preciosament és stada remuda la
Verge Maria que nenguna altra creatura. E pos te tal eximple que
si algun senyor ha dos hòmens qui devien ésser catius, e la hun ha
remut abans que nasqués, e l’altre aprés que és nat, no és dupte
que pus dignament seria remut aquell qui may no és stat catiu que
no aquell qui nasch catiu e puix fon remut. Et pròpiament axí fon
de la Verge Maria que fon remuda abans e en tal manera que may
peccat no la ha tocada. Et per tal que tu entenes mills, diu lo
doctor Pere de Candia que dues maneres hic ha de redempçó, la
primera levant lo peccat e perdonant axí com als sancts, e a nos
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quant li plau. L’altra manera és preservant del peccat, e en aquesta
manera fo la Verge Maria resemuda, car yo e quiscú més te amaria
e més te faria agrahir e de més te seria tengut si tu’m vehies pres
de una sutzura que tu’m sostenguesses abans quey caygués que
no quant mi haguesses jaquit caure que me’n traguesses. Si emperò
podies fer axí la hun com l’altre. Et si per fet de ventura no pots
entendre com pot ésser algun remut de ço en què no era tengut,
prech te quet prengues esment de la sancta scriptura e veuràs com
diu semblant, car jatsia que Daviu may no fos en los Inferns,
emperò ell diu en lo salm Redimes animam meam de manu Inferi,
vol dir Tu, Senyor, rembràs la mia ànima del Infern, e en aquest
loch se diu ell ésser remut per tal quant fon preservat e axís diu
de la Verge Maria que fou remuda per tal com fon preservada.»

L’autor, apel·lant a l’autoritat de teòlegs de prestigi dels segles
XI-XIII, cita aquella «Epístola que (sant Anselm) tramès als bisbes de
Anglaterra»,44 on diu: «no creg ésser verdader amador de la Verge
Maria aquell qui menys preha de fer festa de la sua sancta concepció»;
i afegeix que «d’aquesta intenció és estat un gran doctor apellat
Liconiensis45 e un altre molt solemne apellat Alexandre Neqam46 e

44. L’ Epistola S. Anselmi ad coepiscopos Angliae o Sermo de conceptione
Sanctae Mariae és una carta apòcrifa, de la qual hi ha hagut diferents redaccions.
Tingué molta influència en els cercles immaculistes medievals. L’autor del Tractat
de Morella tenia coneixement de la posible condició apòcrifa de l’Epistola anselmiana
i, per això, la cita mostrant una certa reserva quan diu: «Emperò ab tot açò dit vul dir
segons que recita lo soven dit Pere de Candia, qui és hun dels maiors clergues del
món, que axò que dien que havia dit de sent Anselm segons alguns no era dit seu ni
paraules sues mas d’un seu dexeble» (fol. 19 r.) Cfr. A. EMMEN, Epistola Pseudo-
Anselmiana «Concepcio veneranda» eiusque auctoritas in litteratura mediaevali de
Immaculata Conceptione, dins «Virgo Immaculata», 5, pp. 137-150. Del mateix au-
tor, Immaculata Deiparae conceptio secundum Gulielmum Nothingham, dins
«Marian», 5, pp. 220-260.

45. El Liconniensis o Lincolnensis és el nom amb què era conegut Robert
Grosseteste (1175-1253), bisbe de Lincoln.

46. Alexandre Neckam (1157-1217), escolàstic i científic anglès, abat del convent
agustinià de Cirencester, a Gloucesterhire, des de 1213, fou mestre de Teologia a
Oxford i a l’estudi general de París el 1227. Fou present a Toledo, com Daniel de
Morlay i Alfred de Sareshel, a la recerca de ciència, també d’arts, algunes ben poc
científiques com la nigromància, si donem crèdit a les paraules que Helinand adreçà
als estudiants de Tolosa: «Ecce quaerunt clerici Parisius artes liberales, Aurelianis
auctores, Bononiae codices, Salerni pyxides, Toleti daemones, et nusquam mores»
(E. NORDEN, Die Stellung der artes liberales im mittelalt. Bildungswesen: Antike
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hun altre apellat Ugo de sen Víctor,47 e axí bem par ésser vera aquesta
sancta intenció» (fol. 19 r.); i aporta com a demostració l’aparició de
la Verge Maria a sant Bernat, qui s’oposava a la celebració de la festa
de la Concepció,48 al qual respongué Nicolau de Sancto Albano amb
el Liber de celebranda conceptione B. Mariae,49 i potser també
l’anònim alemany del segle XII, autor de dos sermons publicats per H.
Barré.50

L’autor no s’oblida de sant Tomàs d’Aquino. Davant la doctrina
teològica de l’Angèlic, el nostre autor, decididament immaculista,
orienta el deixeble vers la posició devota i sumament respectuosa
adoptada per l’Aquinatenc davant Maria, la Mare de Déu, en els
Comentarii in Librum Sententiarum Magistri Petri Lombardi, on diu
que, quan parla de pecat no s’ha d’entendre que faci referència a Maria.
I li fa veure que considera preferent aquesta opinió a la que exposa
més tard en la Summa Theologiae,  contrària a la concepció
immaculada, perquè aquella doctrina era cronològicament anterior a
aquesta i més acordada amb la devoció mariana:

«E si dius que lo doctor Sent Tomàs és de contrària oppinió
en lo seu tercer libre, ver dius car lavors París no era encara

Kunstprosa, 2 (Leipzig, 1898), p. 727). És autor del llibre De utensilibus, la primera
obra publicada a Europa que esmenta la brúixola com a instrument útil per a la
navegació, i del De naturis rerum, una introducció en dues parts a un comentari
sobre el llibre de l’Eclesiastès, que resumeix els coneixements científics de l’època a
l’Europa occidental, aportats pels savis grecs i àrabs.

47. Hug de Sant Víctor (1096-1141), canonge regular de Sant Agustí, abat del
monestir de Saint Victor, a París, és alhora un teòleg i un místic que posa la filosofia
i les arts liberals al servei d’una teologia cristiana que cal situar dins una línia
neoplatonitzant derivada de Sant Agustí, Boeci, Dionisi Areopagita i Escot Eriúgena.
Hug de Sant Víctor fa de pont de transmissió d’idees teològiques i filosòfiques centrals
(les «rationes seminales», l’exemplarisme diví, la il·luminació, la «imago», els
«vestigia», la subordinació de la ciència profana a la sagrada, de la «ratio humana» a
la «fides divina»), que trobem en Ricard de Sant Víctor, Robert Grosseteste, Alexandre
de Hales, Sant Bonaventura, Sant Albert el Gran, Ulric d’Estrasburg i fins i tot en
Sant Tomàs d’Aquino.

48. Epistola 174 ad canonicos lugdunenses, ML 182, 332-336.
49. Nicolaus a S. ALBANO, Liber de celebranda conceptione B. Mariae, dins

«Revue Bénédictine» , 64 (1954), pp. 92-117.
50. H. BARRE, Deux sermons du XIIe siècle pour la fête de la Conception, dins

«Sciences Ecclésiastiques», 10 (1958), pp. 356-359.
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determenat.51 Mas emperò ell ja havia protestat en lo primer libre
sobre les Sentències a XXXXIIII distincions, en una resposta que
féu en un argument, que null temps que de peccats parlàs ell no
entenia a parlar de la Verge Maria, e axí, si despuys dix lo contrari,
què ti puix yo fer, si tu’l creus en aqueix loch, yo’l crech en aquell
qui fon abans dit e és pus devot per parlar de la Verge Maria»
(fol. 19 v.).52

Pel que fa a l’escola franciscana, l’autor del Tractat n’esmenta
els dos llumeners, Alexandre de Hales i Sant Bonaventura:

«Si dius que Alexandre e Bonaventura, solemnes doctors
frares menors, són stats contraris en esta oppinió segons se lig en
los lurs tercers sobre les Sentències, sàpies per cert que d’esta
matèria ells han parlat ab gran devoció e reverència sots metent
tots lurs dies e parlaments a correcció de Sancta Mare Esgleia
segons an acostumat fer tots los doctors qui alguna obra volen
fer, per la qual cosa tota vegada que la Sancta Mare Església vulla
determenar esta sancta e devota oppinió, ells són tantost d’esta
intenció, e estes paraules metexes diu sent Bernat a la fi de la

51. Bernat Metge, en Lo Somni.
52. Sant Tomàs és rigorós en la Summa Teològica pel que fa a la concepció

immaculada de la Verge Maria, que no pot sinó negar en no trobar la manera
d’harmonitzar-la amb el dogma de la redempció universal de Crist: «cum sola creatura
rationalis sit susceptiva culpae, ante infusionem animae rationalis proles concepta
non est culpae obnoxia. Et sic, quocumque modo ante animationem Beata Virgo
Sanctificata fuisset, nunquam incurrisset maculam originalis culpae: et ita non
indiguisset redemptione et salute quae est per Christum... Hoc autem est inconveniens,
quod Christus non sit Salvator omnium hominum, ut dicitur I Tim. 4,10...» (S. Th.,
III, q. 27, a. 2, c 2). «Ad secundum dicendum quod, si nunquam anima Beatae Virginis
fuisset contagio originalis peccati inquinata, hoc derogaret dignitati Christi, secundum
quam est universalis omnium Salvator. Et ideo sub Christo, qui salvari non indiguit,
tamquam universalis Salvator, maxima fuit Beatae Virginis puritas... Sed Beata Vir-
go contraxit quidem originale peccatum, sed ab eo fuit mundata antequam ex utero
nasceretur» (S. Th., III, q. 27, a.2, ad 2). Més tard, l’Aquinatenc, mogut del gran
amor a Maria i deixant via lliure als pensaments de devoció, escriu l’Expositio super
salutationem angelicam i admet claríssimament la concepció immaculada amb
aquestes paraules: «ipsa enim purissima fuit quantum ad culpam, quia nec originale,
nec mortale, nec veniale peccatum incurrit». Cfr. ROSSI, J. F.C. M. , a «Divus Thomas»
(Piacenza, 1931), pp. 445-479. Sant Tomàs escrivia l’Expositio super salutationem
angelicam cap a la fi de la seva vida, l’abril de 1273, molt després de la qüestió 27 de
la part III de la Summa Teològica.
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epístola que d’esta matèria trametia als canonges de Leó53 del
Royne» (fols. 19 v.-20 r.).

Volent salvar les afirmacions dels teòlegs que atribuïen a la Verge
Maria el pecat original i alhora la posició immaculista, àdhuc la dels
teòlegs esmentats, l’autor del Tractat introdueix i accepta una doble
distinció sobre la manera de tenir pecat original, distinció aportada
per Pere de Terrania:

«Emperò seguint lo doctor de Terrania, damunt allegat, dich
te que aver peccat original se pot entendre en una de dues maneres,
ço és radicalment e formalment. Radicalment vol dir que per lo
aiustament del pare ab la mare l’infant deu aver peccat original.
Formalment vol dir que de fet algú ha peccat original. En la pri-
mera manera dien ver totes les auctoritats e tots los doctors allegats
que la Verge Maria ha hagut peccat original radicalment, ço és no
tan solament en la rayl del primer pare, mas encara en la massa e
rabaça dels seus pare e mare. Mas, emperò, formalment, ço és
que de fet la sua ànima may sie stada ensutziada ni enfissada ni
plàcie a Déu, car les orelles dels seus fels devots nou poden soferir,
ans lo és estrany de l’oir» (fol. 20 r.).

Així, doncs, cal trobar raons, mantenir-les i saber-les esgrimir per
demostrar la tesi immaculista als adversaris. I les que han estat
exposades són ja suficients, si bé cal buscar-ne de noves: «Ab aquestes,
donques, formes e maneres se pot suficientment respondre a totes
rahons qui contra la present matèria se poden fer. Et si depuis forts ne
fan, de pus forts solucions trobaran, aiudant tots temps Deus lo Pare,
qui al seu fill tal mare preservà, e Déu lo Fill, qui a la sua mare tal
honor donà, e Déu lo Sperit Sant, qui eternalment volch que la Verge
Maria fos de tot peccat separada, car de totes gràcies era plena e
abundada» (fol. 20 r.-v.).

La quarta i última part del Tractat inclou diverses «istòries
figuratives de la sancta Biblia e d’altres lochs que la present matèria
(de la Concepció immaculada) volen tocar». «Et aprés serà posada la
istòria per que de açò’s deu fer festa e solempnitat ab alguns eximplis
per la present matèria mils ademostrar e certifficar» (fol. 20 v.). Les

53. Lió, a França.
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figures bíbliques són dues: l’Arca de l’Aliança, figura de Maria, i
Eva, la mare de tots els humans, en contraposició a la Verge Maria, la
Mare de Déu, mare de tots els redimits.

A. Figures bíbliques:
1) De l’Arca de l’Aliança diu l’autor del Tractat:

«... què us pensau que sia entès per la dita archa sinó la verge
gloriosa qui n’és figurada, e axí con aquella era daurada dintre e
defora, axí la verge és bella e sens màcula en lo cors e en la ànima
car no ha agut peccat original ni actual ni mortal ni venial. Et axí
com la fusta de setín és blancha e neta e no’s pot corrompre ni
corcar, axí la Verge neta e pura fon feta impecable, ço és que no
podia peccar no pas per natura mas per gràcia special, e açò és
que diu lo maestre de les Sentències en lo libre tercer e en la
distinció terça.54 Et notau ací que axí con los dits arbres són algun
poch espinosos, emperò produexen tan solempne obra, axí lo pare
e mare, ço és Joachim e Anna, no foren de tots punts sants, mas
emperò produiren ella tota sancta e pura sens tot peccat. Quet
penses axí mateix que sia entès per la dita manna qui del cel era
tramesa e may no’s corrompra sinó lo cors preciós del fill de Déu
qui del cel devallà, ço és que féu novella operació quant s’encarnà
en les claustres virginals de la Verge Maria. Et per axò e en
memòria de açò, encara huy en dia la hòstia sagrada sta tanquada
e resclusa en la custòdia.55 Què és entès per la verga d’Aron sinó
la operació del Sant Sperit, per la qual operació fon la Verge pre-
servada de tot peccat e digna atrobada de concebre lo fill de Déu.
Què és entès per les dues taules de Moysès sinó dues natures de

54. PETRUS LOMBARDUS, Sententiarum libri quatuor, lib. III, dist. III, 2.
55. La custòdia o ostensori que l’autor tenia present quan va escriure el Tractat

era la bella peça d’orfebreria recentment fabricada en plata daurada i or per l’argenter
morellà Bernat Santalínea amb l’ajuda dels platers Tomàs Parets, de València, i
Guillem Real, de Morella, començada el 1389 i acabada el mes de maig de 1394. El
peu, de base octogonal, reproduïa les torres i muralles de la vila; del centre, del punt
que representava el castell, pujava la canya amb figures de fosa sota dosserets sobre
la qual hi havia, en forma de triple templet arquitectònic, el cos destinat a portar el
vericle, format per diversos pinacles adornats així mateix amb figures de fosa i coronats
per sengles creus de perfils flordeliselats. El seu pes era de 72 lliures i la integraven
348 peces sense comptar claus ni cargols. Aquesta joia, encarregada pel consell i
jurats de Morella, formà part del botí de guerra que s’endugué l’any 1823 el comandant
general de l’exèrcit liberal Antonio Fernández Bazán.
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Jesuchrist, ço és natura divina e natura humana, lo qual dit Jesús
se deportà dins la Verge gloriosa per manera d’un seu verger tancat
e clos IX meses. Et per lo libre de què havem parlat és entès que
en ella stava la sancta ley amagada, per la qual informava los
sants dexebles de Jesu Christ aprés la sua gloriosa assensió. Què
és entès per la corona d’or sinó la gran corona de virtuts que por-
ta en son cap la digna Verge Maria, per la qual lo seu nebot sent
Johan 56 la veu alt en los cels sots figura de aquella bella dona
vestida del sol, coronada de dotze estelles, e la luna, qui vol dir
defalliment, en los seus peus posada a dar a entendra, ço és que
tot peccat e defalliment ha calcigat e sost si posats la digna Verge
Maria. Car peccat son cors ni ànima may no toccà e açò és scrit
en lo Apocalipsi a dotze capítols. E per açò notau ací bé que la
dita archa era de tan gran excellència per les damunt dites coses
qui en ella eren recluses que negú no la gosava tocar sinó sacerdot,
e per açò legim en la Sancta Bibilia en lo segon libre dels Reys en
lo sisèn capítol que hun hom qui havia nom Hoza una veguada
que portaven l’archa d’un loch en altre e ella se decantàs hun
petit, ell hic alargà la mà e la sostench per tal que no caygués e
soptosament caych mort fret. E què vol dir açò sinó que a la Verge
Maria negú no deu tochar qui no sia sacerdot, ço és bon clergue e
letrat qui d’ella parle emperò en tot bé com altra cosa noy ha sinó
bé e virtuts e excellències e perrogatives» (fols. 20 v.-22 r.).

L’autor del Tractat aprofita la gosadia d’Oza i el càstig de mort
fulminant que patí en tocar l’arca per fustigar els maculistes tot
aplicant-los el sentit al·legòric del text de la Sagrada Escriptura i
defensar així la concepció immaculada de Maria: «Mas ara la volen
tocar alguns volent a ella posar sots la ley comuna sus axí com lo
maior peccador qui may sia stat dient ella ésser concebuda en peccat
original, ço és en ira de Déu axí com hun de nos. Guarden se, donchs,
aquests aytals que no’ls ne prengua axí com a Hoza, del qual ara he
parlat» (fol. 22 r.).

L’autor creu necessari defensar el recurs als textos bíblics originals
i alhora justificar-ne la interpretació literal i típica amb una advertència
als qui la rebutgin:

56. S’observa aquí una greu confusió de sant Joan, l’evangelista, autor de
l’Apocalipsi, amb sant Joan Baptista. No té explicació en un frare menor que té la
capacitat d’escriure aquest tractat. Així, doncs, cal atribuir l’error al copista.
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«No menyspreen, donchs, aquesta exposició ni les ja dites
niu façen axí com los juheus qui no volen pendre sinó lo test si
donchs no és glosa del lur Talmut qui faça bé a lur propòsit.
Deurien se pendre esment com la ametla qui la té en la boca such
noy trobarà fins la haie trenquada. E axí és de la sancta Scriptura,
que si hom no li cerqua bé lo seny en què és feta no’n exiria hom
a sol ni’n traurie such e no sens causa los sans doctors hic han
posats IIII senys per ella bé entendre ab moltes gloses qui són
fort necessàries, e açò sia dit per la figura recitada a declarar»
(fol. 22 r.v.).57

2) La contraposició Eva-Maria:

«Mas encara’m par que vingua bé a nostre propòsit una paraula
que posa sen Agustí en lo sermó que legim en la festa de la Nativitat
de la Verge Maria e és aquesta: maledictio Eve in benedictionem
mutatur Marie.58 Que vol dir que la maledicció de nostra mare
Eva és mudada en benedicció de la Verge Maria. E per açò mils
entendre devem notar quines ni quals malediccions ha haudes
nostra mare Eva. E cert dich te que principalment n’a haudes tres.
E la primera fon que en tristícia parís ho infantàs los seus infants.
La segona fon que aprés que hauria concebut no seria verge. La
tercera fon que tots quants devallarien d’ella fossen concebuts en
peccat original. La primera maledicció la Verge Maria no ha hauda
car segueix se en aqueix mateix loch que ab gran goig ella infantà
Jesús salvador nostre. La segona maledicció aytan poch no ha
hauda la Verge Maria car allí mateix diu sent Agustí que sens
corrupció la Verge concebé e en lo part e aprés del part verge
romangué, e aquestes són dues malediccions a les quals neguna

57. Els quatre «senys» o sensus de la Sagrada Escriptura «posats pels sans
doctors» que eren acceptats a l’Edat Mitjana eren els següents: 1) literal o real; 2)
al·legòric o doctrinal; 3) moral o tropològic; 4) anagògic o tendencial. Els recull la
dita mnemotècnica medieval: «Littera gesta docet, quid credas allegoria, Moralis
quid agas, quo tendas anagogia». Posteriorment els hermeneutes bíblics els han reduït
a tres: 1) literal, verbal o històric; 2) típic, real o espiritual; 3) implícit o conseqüent.
Tots tres els trobem contemplats per Sant Tomàs d’Aquino. El literal, a la Summa
Theologiae, I, q. 10, ad 1, i Ad Galatas, 4, 7; el típic, a Quaestiones Quodlibetales,
VII, q. 6, a. 14; i l’implícit, a De veritate, q. 14, a. 11. (J. PRADO, Praelectionum
biblicarum compendium, I, pp. 143-157).

58. L’autor cita i comenta el sermó 18 «de Sanctis», «secundus de Annuntiatione
Dominica», de Sant Agustí, que hom llegia al segon nocturn de Matines.
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dona no pot scapar. Emperò aquestes la Verge Maria no ha haudes,
donchs creure podem que no’s ha la terça, ço és que sia concebuda
en peccat original» (fols. 22 v.-23 r.).

Un cop més l’autor del Tractat immaculista s’estranya que hi hagi
bons cristians que dubtin o recelin davant el misteri de la concepció
immaculada de Maria o el neguin obertament. Fins i tot li molesta
haver d’argumentar tant i de tantes maneres per demostrar la veritat
d’allò que als seus ulls és patent. Per això, davant la diversitat
d’opinions, com ho féu l’emperadriu Santa Helena en un altre afer,
apel·la a teòlegs i doctors independents, no tocats per prejudicis,
creient que llur bon sentit els portarà a admetre la concepció
immaculada i a ensenyar-la com a veritat de l’Església, continguda
en la divina revelació:

«Mas va’m al cor que si tot ço que dit havem plahie a tot
hom, no’n caldrie pus parlar ni disputar, emperò lo seny e
l’enteniment de quiscú és axí partit que tot hom se’n té per pagat
e qui se’n cuyde mils veure que l’altre majorment segons que ja
és dit en ço que és affectat. E per axò en semblants qüestions
deuen ésser eligides persones indiferents axí com féu la gran
emperadriu Ellena, qui féu aiustar gran colp de juheus disputant
de la llur ley contra lo sant hom Silvestre, bisbe de Roma, e hac
per àrbitres dos hòmens sants gentils segons se lig en la Istòria
del dit bisbe e papa» (fol. 23 r.).59

B. Arguments a fortiori:
1) Argument del musulmà.

Amb la intenció de posar en evidència els teòlegs i fidels cristians
maculistes, l’autor del Tractat, emprant l’argument a fortiori, presen-

59. L’autor del Tractat aporta aquí la convocació de savis jueus i cristians orde-
nada per l’emperador Constantí després d’abandonar la idolatria de Roma amb la
finalitat de fer debats públics sobre la fe jueva i la fe cristiana per veure quina de les
dues era la vertadera. Hi participaren 161 mestres de la llei mosaica, escollits entre
els més doctes per Elena, la mare de l’emperador, qui vingué a Roma amb ells des de
Terra Santa, i el mateix nombre de teòlegs cristians presidits pel papa Silvestre I.
Jacobus DE LA VORAGINE (Iacopo DE VARAZZE), Legenda aurea, hagiografia de Sant
Silvestre, Papa, vol. I, pp. 76-84 de l’edició en 2 vols. traduïda del llatí per fra José
Manuel MACÍAS (Madrid, 1982).
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ta, en fort contrast, l’actitud i la força argumentativa d’un musulmà,
que davant els misteris de Maria havia mostrat més coherència lògica
i més respecte a la Mare de Déu que no pas aquells qui, essent cristians,
en dubten seriosament o els neguen, referint-se particularment a la
concepció immaculada de Maria i al misteri de l’Encarnació del Verb,
la negació dels quals causà escàndol al seguidor de Mahoma:

«Al propòsit tornant, bé’m pens d’altres veguades as hoit dir
com una veguada davant lo pare sant, disputant e parlant molts
clergues d’esta matèria, esdevench se que aquí hac hun fill d’un
gran Rey moro, qui ab volentat del seu pare volia çerquar lo món
e que’s prengués esment de totes les leys e sectes. E vehent les
nostres sanctes maneres fundades en la sancta ley e com crehem
lo fill de Déu ésser nat d’una verge per obra del Sperit Sant, no
sens meravella trobava’y gran plaher. E com hoí dir que en aque-
lla verge que tal joyell com lo fill de Déu havia portat alguns
posàvem peccat ni sutsura, meravellant se dix: Per ma crehença
vos jur que de tota vostra fe yo he gran plaer sinó quant tal si e
peccat possau en aquella dona qui diets que portà lo fill de Déu,
del qual havets salvació, car sens tot dupte maior baró e príncep
és lo senyor qui ha fet cel e terra que no és mon pare. Emperò
mon pare, quant sabé que ma mare era prenys de mi, féu fer hun
solemne palau complit de totes coses en tal manera que res no si
falia e aquí yo nasquí ab gran festa e solemnitat. Si, donchs, mon
pare féu açò per amor de ma mare e de mi qui néxer devia no’s
sabia mort, viu ni contret o geperut, quant més Deu lo Pare, qui
de cert sabia que tal fill de tal mare néxer devia, devia fer lo
palau, ço és la mare, de la qual devia fer néxer son fill, lo qual
sabia que devia ésser gran hom e gran profeta entre vosaltres,
bella e neta e sens tota màcula e diformitat en lo cors e molt més
sens tot peccat en la ànima, appar me que açò no deuríets haver
qüestió com ho deguésseu tenir per cert e per ferm. D’esta cosa
tots los grans prelats qui aquí eren digueren a huna veu que gran
veritat dehia e sens dupte axí era ver. Ací donchs hun jutge d’altra
secta qui no pot ésser dit parcial, lo qual conex ço qui conèxer fa,
jutga la veritat» (fols. 23 v.-24 r.).

2. Argument a fortiori del jueu.

Amb el mateix objectiu de l’argument anterior, l’autor del Tractat
presenta un nou argument, ara emprat de la tradició jueva:
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«Mes te diré que los juheus han per hun gran Rabí que en
temps antichs tres persones són stades preservades del peccat de
colobre, ço és del peccat original, e açò per gràcia special, la un
dien que fon Enoch, l’altre Moysès e l’altre Elies e jats sie que yo
pas açò no cregua, mas emperò dich ho per tal que axí bé e molt
mils ne podem nos exceptar la Verge Maria, mare del fill de Déu
com ells ne excepten aquells damunt dits» (fol. 24 r.).

C. La festa de la Concepció immaculada.

Acabades les proves que l’autor presenta en la defensa de la
concepció immaculada de Maria, posa la «istòria per que de açò’s
deu fer festa e solempnitat ab alguns eximplis per la present matèria
mils ademostrar e certifficar» com ja ha avançat en el foli 20 v. De-
fensa la festa de la Puríssima Concepció de Maria i en dóna el sentit
precís enfront d’aquells que en fan burla. I per justificar-la presenta
la història d’un miracle produït arran d’una ambaixada de pau envia-
da pel rei d’Anglaterra als ducs de Dàcia i de Normandia:

«Mas dien ara alguns trahen se escarn que nos fem festa d’un
miracle, ço és quant l’abat Eltsi, appellat Guillem, hom solemne
e devot, stech tramès per lo senyor Rey de Anglaterra per fer pau
entre lo duch de Dàcia e lo duch de Normandia, la qual, ab Déu
acabada, com ell se’n tornàs e hagués ja passada la major part de
la mar, sobtosament se levà tan gran e tan cruel tempestat que la
fusta perdé la vela e lo govern e l’arbre n’anà a trossos, la fusta
paria que’s degués obrir, quiscú estava mig desesperat de la vida
car la fortuna era tanta e les hondes una contrària de l’altra ab los
vents molt forts contraris e sens pietat que tan solament restave
lo morir, lo beneït abbat ab tots los altres féu humils pregàries a
la Verge Maria que’ls degués aiudar per la sua pietat e mercè, e
de mantinent aparech aquí hun reverent hom ab la faç fort bella e
clarejant vestit com a bisbe, de la vista del qual hagueren tots
gran plaher mesclat ab maravella. E dix al abbat damunt dit: fill,
si tu vols scapar ab tots aquells que ací són, necessari és que tu
prometes fer festa e solemnitat tots anys a huyt dies de Deembre
per la sagrada concepció de la Verge Maria. E com de açò lo dit
Abbat hagués gran plaher e goig e prometés ab tots los altres la
cosa desús dita, vet la mar qui tornà en la sua tranquillitat e l’om
desparech e en breu ells se atrobaren en loch e port salvador, per
la qual cosa l’abat preycà aquest miracle per tota Anglaterra e fan
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de lavors ançà festa de la concepció de la Verge Maria.60 Qui diu,
donchs, ni vol dir ni impugnar que de açò per tal forma demostrat
no’s dege fer festa o solemnitat, no sabs tu que per semblant
miracle la nativitat de la Verge Maria estech demostrada no ha
molt de temps e la sancta Esgleia fan festa no pas del miracle mas
de la nativitat per lo miracle demostrada.61 Item la festa de sent

60. L’autor del Tractat posa l’origen de la festa de la Concepció immaculada a
l’Occident cristià en la promesa que l’abat Guillem Eltsi i els qui l’acompanyaven
decidiren de complir en resposta a la proposició feta per aquell misteriós personatge
«de faç fort bella e clarejant, vestit com a bisbe» que se’ls aparegué en alta mar enmig
d’una terrible tempesta on només els esperava la mort. Tots ells es veieren
miraculosament salvats després d’haver-se compromès a complir la prometença. Aquest
fet s’hauria esdevingut entre els anys 1066-1087 durant el regnat de Guillem el
Conqueridor, poc després d’haver-se deixat de celebrar la festa de la immaculada
concepció de Maria, instituïda per primer cop a Anglaterra pel rei Eduard III de Wessex,
dit el Confessor, i celebrada entre els anys 1060-1066. El rei Eduard, fill d’Etelred III
i home de gran pietat, fou canonitzat per Alexandre III l’any 1161, L’autor trasllada
aquí quasi literalment el text de la Legenda aurea de Iacopo de Varazze, el qual recull
fidelment la carta apòcrifa de San Anselm de Cantorbery als bisbes d’Anglaterra. Segons
l’epístola atribuïda a Sant Anselm el rei Guillem, abans duc de Normandia, s’havia
imposat per la força de les armes als anglesos i al seu rei Erald, home impiu i mal
governant. Des del soli reial hauria impulsat amb bon govern i lleis justes els bons
costums dels ciutadans i garantit a l’Església el respecte i l’honor adients a la seva
dignitat, malgrat les insídies, les traïcions i l’oposició de familiars i cortesans i enmig
d’intents d’invasió armada de pobles estrangers. Entre aquests invasors hi eren els
dacis, que es creien tenir drets hereditaris irrenunciables sobre Anglaterra, la qual,
sabedors que havia passat al domini dels normands, decidiren d’envair. El rei Guillem,
assabentat que els dacis preparaven una flota per desembarcar a les costes angleses,
envià a Dàcia Helsin, abat del monestir benedictí de Ramsey (Cambridgeshire), per
assabentar-se bé dels projectes bèl·lics dels dacis. Ja havia acomplert la tasca l’abat
quan, de retorn a Anglaterra, el vaixell que el transportava fou sorprès per una terrible
tempesta que el desarborà i amenaçava enfonsar-lo enviant a la mort tots els tripulants
i viatgers. Veient-se a punt de ser engolits per la mar, invocaren Déu i la Santíssima
Verge Maria i aleshores Helsin tingué la visió del personatge vestit amb indumentària
pontifical i rebé la proposta de celebrar la festa de la Concepció immaculada de Maria
el 8 de desembre amb els mateixos textos litúrgics de la festa de la seva Nativitat,
mudant tan solament el mot «Nativitat» pel de «Concepció». (Jacobus DE LA VORAGINE,
Legenda aurea, Concepció de la Benaurada Verge Maria, vol. II, pp. 850-852).

61. L’autor fa referència aquí al miracle que conta la Legenda aurea, prenent-la
de Joan Beleth, de com un sant baró de vida contemplativa, qui cada 8 de setembre
sentia solemnes i alegres cants d’àngels al cel mentre ell pregava, rebé la nova divina
que just aquell dia hi havia tanta festa al cel i que era en honor de la Benaurada Verge
Maria perquè en commemoraven el natalici. I li fou encomanat de comunicar la nova
al Papa i als bisbes de l’Església perquè des d’aleshores celebressin amb solemnitat
la festa de la Nativitat.
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Miquel 62 axí fon manifestada perquè los mals parlants vullen lur
lengua refrenar e de festes ni honors de la Verge Maria preciosa
stam nos vullen traure» (fol. 24 r.v.).

L’autor encara s’entreté a presentar i analitzar les diverses
posicions teològiques sobre la infusió de l’ànima en el cos de la Verge
Maria i entra en defensa del misteri i festa de la Concepció enfront
d’aquells qui defenien la santificació de l’ànima posteriorment a la
concepció corporal. Així, a l’Edat Mitjana hi havia devots de la Verge
Maria, sobretot els terciaris del venerable tercer orde de sant Francesc
d’Assís, que, ultra les festes litúrgiques marianes principals,
celebraven també altres festivitats de devoció, que cal qualificar de
piadoses. L’autor del Tractat en dóna notícia alhora que es mostra
partidari de celebrar-les i té encara l’esperança de veure una nova
festa, la de la infusió de l’ànima en el cos de Maria:

«Car axí mateix hi ha alguns devots de la sobredita excellent
Verge Maria qui fan festa a denou dies de noembre, per tal com
tal dia segons ella dix a hun seu amat ella fon presentada en lo
temple de Salamó per lo seus pare e mare en edat de tres anys. E
tant com ha mes de la dita nativitat fins al dit denovèn dia, que és
axí mateix la festa de Sancta Elisabet63 de la terça retgla del gloriós
pare nostre monsènyer sent Francés, e axí he yo bona fe en Déu
que encara farem festa l’endemà de sent Macià,64 cor aquell dia

62. La festa de Sant Miquel Arcàngel és coneguda amb els noms d’aparició,
victòria, dedicació i commemoració perquè celebra alhora les diferents aparicions de
l’Arcàngel, principalment la del Mont Gárgano d’Apúlia, a Itàlia, celebrada el 8 de
maig, les diverses victòries obtingudes amb el seu ajut celestial, l’advocació amb
què el mateix Arcàngel s’havia dedicat l’església del Gárgano el 29 de setembre i la
commemoració d’ell i dels altres arcàngels i àngels, honorats i venerats per l’Església
com a defensors, servidors i protectors. (Jacobus DE LA VORAGINE, Legenda aurea,
Sant Miquel Arcàngel, vol. II, pp. 620-630).

63. Santa Elisabet d’Hongria (1207-1231), terciària franciscana, filla d’Andreu
II, rei d’Hongria, i muller de Lluís IV, duc de Turíngia i de Hesse, de qui enviudà als
vint anys. Dedicà la seva vida a la caritat i al socors dels pobres i malalts i fundà un
hospital a Marburg. Fou canonitzada per Gregori IX el 1235. La seva figura sol re-
presentar-se amb la falda plena de roses, flors en què es convertien els aliments que
anava repartint als més necessitats.

64. El 25 de febrer, dia següent de la festa de sant Maties, és el vuitantè dia
després de la concepció de Maria. Segons algunes doctrines filosòfiques que
consideraven el cos del baró més perfecte que el de la dona, aquest trigava més a ser
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la sagrada ànima de la Verge Maria fon creada e posada en lo
cors sant de la Verge Maria dins lo cors de la sancta dona Anna,
mare sua, ço és, lo huytantèn jorn, car tant jurca a formar lo cors
de la fembra o infanta al ventre de la sua mare, axí com aquell del
hom jurca a formar quaranta e sis dies segons que diu sent Agustí
en lo libre appellat De huytanta e tres qüestions sobre aquella
paraula del evangeli de sent Johan al segon capítol qui diu
quadraginta sex annis etc.

No vullen, donch, dir alguns que nos fem festa de peccat ni
d’un troç de carn, car no és ben dit, mas nos la fem anticipant, ço
és ara per lavors, axí com alguns fan festa aquell mateix dia de la
sua sanctificació, la qual no fon fins que la ànima fon creada, ço
és l’endemà de sent Macià axí com és desús dit, car no poch ésser
la sua ànima sanctificada fins que fon creada.65 E no fon creada

apte per a la recepció de l’ànima racional. Aquesta és l’opinió que, segons l’autor del
Tractat, tenia sant Agustí i per això distingeix el moment de la concepció biològica
del cos de la Verge Maria («conceptio secundum carnem»), que s’hauria produït en
l’úter de santa Anna el 8 de desembre, això és, nou mesos abans del 8 de setembre,
festa de la Nativitat, d’un segon moment, el de la creació i infusió per Déu de l’ànima
de Maria («sanctificatio secundum spiritum») en el cos ja concebut, el qual, després
de vuitanta dies, hauria adquirit un adequat grau de formació que el faria capaç de
rebre l’ànima. Mantenint aquesta opinió, l’autor del Tractat ha de defensar, com ho
fa, una doble santedat original de la Verge Maria, la del cos no afectat pel pecat
d’Adam –«lo cors sant de la Verge Maria»– i la de l’ànima –«la sagrada ànima de la
Verge Maria creada e posada en lo cors». Sant Tomàs d’Aquino, seguint la teoria
aristotèlica de les animacions successives –la vegetativa, la sensitiva i la racional–,
distingeix «quod etiam in Beata Virgine prius fuit animale, et post id quod est
spirituale: quia prius fuit secundum carnem concepta, et postea secundum spiritum
sanctificata» (S. Th., III, q. 27, a. 1, ad 1).

65. L’autor del Tractat no escapa a la lògica tomista segons la qual no pot ser
santificada una prole concebuda abans de ser animada amb l’ànima racional, per la
qual aquella prole esdevé humana. Posada, doncs, una diferència temporal entre el
moment de la concepció física («conceptio secundum carnem») i un segon moment
de l’animació humana, és clar que era més propi parlar de santificació que no pas de
concepció immaculada. Al cas ensenya Sant Tomàs: «Peccatum originale trahitur ex
origine inquantum per eam communicatur humana natura, quam respicit proprie
peccatum originale. Quod quidem fit quando proles concepta animatur. Unde post
animationem nihil prohibet prolem conceptam sanctificari: postea enim non manet in
materno utero ad accipiendam humanam naturam, sed ad aliqualem perfectionem
eius quod iam accepit» (S. Th., III, q. 27, a. 1, ad 4). I així ho reconeix l’autor del
Tractat quan diu que «no poch ésser la sua ànima sanctificada fins que fon creada».
Això, però, no li impedia a ell, teòleg immaculista, de celebrar la concepció el 8 de
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fins lo dia desús dit, mas fem ne festa LXXX dies abans fahent
grans gràcies a Déus qui volch que per aquell dia la primera pedra
se posàs en lo sant temple, ço és en lo cors de la Verge Maria, hon
devia habitar lo gran príncep e maravellós Jesús, sagrat fill del
sobirà Altisme, per la qual cosa sens tot dubte la sancta dona Anna,
aprés que hac concebut del seu marit Joachim, qui tornà del bestiar
hon era anat per la vergonya que li féu lo sacerdot, fon mils per
los àngels guardada e ab maior diligència. E per tal quant vull fer
fi a les paraules d’esta matèria, dich tot generalment que posat
cars que axí fos, encara si se’n deurien callar per reverència de la
molt alta mare de tan sobirà fill molt més per tal quant axí no és»
(fol. 25 r.v.).

L’autor del Tractat defensa la tesi immaculista amb convicció
ferma tot i saber que el magisteri de l’Església es mantenia aleshores
calculadament indeterminat davant el viu debat existent encara entre
les diverses escoles teològiques. Ell, però, «per reverència de la molt
alta mare de tan sobirà fill», es determina per l’opció més digna i
favorable a la Verge Maria d’acord amb l’argument del «potuit, decuit,
ergo fecit» de Duns Escot, pautat sobre la norma de l’argument
ontològic anselmià adaptat a la Verge Maria, ja citat abans, segons el
qual «deguda cosa era que aquella verge de la qual devia néxer lo fill
de Déu clarejàs de tal nedesa e puritat que deiús los cels maior no
se’n pogués entendre ni trobar».66

«E si vols dir que dubte és e per axò la Esgleia no ha
determenat, bé és dit e ver dius,67 mas emperò dich te ací quatre
coses. La primera que tots los generals studis, axí com són París,

desembre, això és, «LXXX dies abans fahent grans gràcies a Déus qui volch que per
aquell dia la primera pedra se posàs en lo sant temple, ço és en lo cors de la Verge
Maria, hon devia habitar lo gran príncep e maravellós Jesús, sagrat fill del sobirà
Altisme» (Tractat, fol. 25 v.).

66. Sant Anselm, De conceptu virginali et originali peccato, cap. 19. Citat per
l’autor del Tractat al foli 8 r.

67. Bernat Metge recull la indeterminació del magisteri de l’Església quan, en Lo
Somni, adreçant-se al rei Joan I, difunt, gran devot de la Concepció immaculada de
Maria, li diu: «... fort só meravellat com per semblant cosa (la defensa de la Concepció
immaculada) havets aconseguit gràcia tan gran (la glòria del paradís), car l’Esgleia de
Déu no ha declarat encara si la dita concepció fo sens pecat original o no, e aparria
ésser lícit tenir aquella opinió que pus plasent fos a cascú» (Lo Somni, II, p. 76).
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Uxonia, Cantabrigia, Bolunya, Tolosa e Montpeyller e Leyda se
són determenats per esta conclusió ço és que la sovin dita Verge
Maria may peccat no ha haut. La segona cosa que dich ací si és
que la sancta Mare Esgleia no veda que hom no’n faça festa, ans
lo papa, hon que sia, per aquell dia fa festa e solemnitat dient lo
offici de la nativitat de la Verge Maria, sinó que allà hon ha
nativitat diu concepció.68 La terça cosa si és que tot lo món té
aquesta conclusió, ço és monges negres69 e monges blanchs70 e
frares menors71 e capellans e agustins e carmelitans, ffrares de la
Mercè, cavallers, scudés e vulgarment tots los hòmens e dones
del món.72 E si per fet de ventura algun stament és contra esta
opinió, pens me que Déus ho permet per trobar a la dita sancta e
pura Verge més gràcies e laors. És bé ver que aquella singularitat

68. De la celebració de la festa de la Immaculada Concepció, que al Doctor
Angèlic ja li sembla bé i la respecta, creu que no s’ha de concloure la veritat d’aquest
privilegi marià. Així, a l’objecció que diu «non celebratur festum nisi de aliquo sanc-
to. Sed quidam celebrant festum Conceptionis Beatae Virginis. Ergo videtur quod in
ipsa sua conceptione fuerit sancta. Et ita videtur quod ante animationem fuerit
sanctificata» (S. Th., III, q. 27, a. 2, 3), Sant Tomàs respon: «Ad tertium dicendum
quod, licet Romana Ecclesia Conceptionem Beatae Virginis non celebret, tolerat tamen
consuetudinem aliquarum ecclesiarum illud festum celebrantium. Unde talis celebritas
non est totaliter reprobanda. Nec tamen per hoc festum Conceptionis celebratum datur
intelligi quod in sua conceptione fuerit sancta. Sed, quia quo tempore sanctificata
fuerit ignoratur, celebratur festum sanctificationis eius, potius quam conceptionis, in
die conceptionis ipsius» (S. Th., III, q. 27, a. 2, ad 3).

69. Benedictins.
70. Cistercencs.
71. Franciscans. L’autor no esmenta, però, els dominicans, els quals, seguint la

doctrina exposada per Sant Tomàs d’Aquino a la Summa Teològica (S.Th. III, q. 27,
a.2, ad 3), negaven o posaven en dubte el privilegi de la concepció immaculada de
Maria en no trobar la manera d’harmonitzar-lo amb el dogma de la redempció uni-
versal de Jesucrist, que no admet cap excepció entre els nascuts de dona.

72. Cal esmentar aquí entre els grans defensors de la Concepció immaculada de
Maria els reis d’Aragó Pere el Cerimoniós, Joan I, Martí l’Humà i els seus successors.
Bernat Metge, en Lo Somni, posa en llavis del rei Joan I la confessió de la seva labor en
pro del misteri de la Concepció, reconeguda per la pròpia Verge Maria: «Lladoncs... la
Verge Maria... girant-se fort humilment vers lo seu gloriós Fill, suplicà-li que per
contemplació sua se volgués haver misericordiosament envers mi, qui tostemps l’havia
haüda en molt gran devoció, e per reverència sua, creent fermament que la sua concepció
era estada immaculada e neta de tota taca de pecat original, havia ordonat e manat que
d’aquella fos feta perpetual festa sollemne cascun any en los regnes que jo posseïa, e
inhibí que algú dins aquells no gosàs dir, disputar, sermonar ne afermar lo contrari; de
què molts altres prínceps terrenals havien pres eximpli e manants semblants ordinacions
ésser per llurs sotsmesos inviolablement observades» (Lo Somni, II, pp. 74-75).
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yo no voldria tenir, cor singular ésser és fer se mirar e escarnir a
tot lo món e a les veguades valdria més errar per altri que no
avenir per si mateix.

La quarta cosa si és que totes les sciències dien e canten que
de dues vies duptoses la pus segura deu hom elegir, e tot hom sab
que millor és aquesta e a Déu pus plasent e a la sua mare pus
honorable e a tot lo món pus comuna e millor. E per axò nos
d’esta sancta oppinió podem dir la paraula scrita en lo primer
libre dels Macabeus a nou capítols Absit istam rem facere ut
inferamus crimen gloriose nostre.73 Qui vol dir no plàcie a Déu
que nos façam aquesta cosa, ço és que posem crim a la nostra
glòria, ço és a la Verge Maria, qui és glòria nostra e honor donchs
no plàcie a Déu que nos li posem crim ni peccat, car més val ella
lohar e defensar que en neguna manera en ella peccat ni màcula
posar. E no digua negú per palliació ni cuberta de la sua oppinió
que maior honor li és ésser remuda del peccat original, e més és
tenguda a son fill que si noy fos cayguda, car aquesta rahó se
poria fer del peccat actual, car segons açò, si la Verge Maria fos
stada gran peccadora més fóra tenguda a son fill si li hagués
perdonat, açò no val res niu diu negun seu fel lohador per que deu
tenir e pot tenir tot seu fel devot que ella axí com per special
privilegi e sobre tot cors de natura concebé lo fill de Déu Rey
eternal. Axí per special porrogativa e sobre tot cors de natura fon
concebuda sens peccat original. E per esta cosa a mantenir, frares
e germans meus, me pens que Déus serà lohat e la Verge Maria
vos ho grahirà. E axí com nos li levam tot peccat e màcula, ella
per la sua mercè nos cobrirà nostres colpes e fallences e’ns darà
deçà la sua gràcia e dellà la sua glòria.

Acabat és a lahor de Déu lo present tractat segons la dita
prometença.

Verge qui est sens màcula concebuda,
Preyhats per cells qui d’ayçò festa fan.
Sien guardats de li cruel Setan
Per vós, dopna, per tots li fels temuda.
Amen.» (fols. 25 v.-26 v.)

73. El text complet de la Vulgata és aquest: «Absit istam rem facere ut fugiamus
ab eis: et si appropiavit tempus nostrum, moriamur in virtute propter fratres nostros,
et non inferamus crimen gloriae nostrae» (I Mach., 9, 10). L’autor del Tractat omet
intencionadament una part del text bíblic i cau en l’error en la citació que en fa quan
escriu «ut inferamus» per «et non inferamus» i «gloriose nostre» per «gloriae nostrae».
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4.3. El Mariale del pare Baltasar Sorió, O. P.

Entre els textos mariològics més significatius escrits i impresos a
Tortosa cal destacar el Mariale del pare Sorió, una obra ben valuosa,
impresa a la ciutat l’any 1538: «Dertuse, per Arnaldum Guillermi de
Monte Pesato, septimo Idus Januarii, Anno salutis millessimo
quingentessimo trigessimo octavo». És el Mariale Reverendi Patris
et Magistri Fratris Balthasaris Sorio, Ordinis Predicatorum, un
gruixut volum en octau, amb dos folis preliminars sense numerar, que
formen la portadella i la portada, 275 pàgines de text a doble colum-
na i 19 pàgines d’índex sense numerar. Els caràcters impresos són de
lletra gòtica amb nombroses abreviatures, i no pocs anòmals i
capriciosos.

Baltasar Sorió (València, circa 1457) ingressà a l’orde de Sant
Domènec en el convent de Sant Onofre de la ciutat del Túria, on
professà vers 1475 i hi cursà els estudis eclesiàstics d’Humanitats,
Filosofia i Teologia, els quals completà a la universitat de París, on es
doctorà i esdevingué mestre en Teologia el 1501. Fou impulsor
d’edicions bibliogràfiques i, al convent de Santa Caterina de Barce-
lona, regent d’estudis i, al de València, jutge en el certamen poètic de
Santa Caterina del 1511. Elegit lector de Teologia de la seu tortosina,
càrrec que exercí per més de vint-i-cinc anys, el 1528 fou destinat al
convent de Tortosa, on, el 1530, des de l’Estudi General de Sant
Domènec, creat a l’Edat Mitjana i regit pels dominics, amb la inicia-
tiva i suport del bisbe Joan Izquierdo, fundà els col·legis imperials de
Sant Jordi i, per l’interès suscitat a l’empertador Carles V, un nou
col·legi per a la formació i instrucció dels joves moriscos de Catalunya
i València que més tard, el 1544, es transformà en el Reial Col·legi de
Sant Jaume i Sant Maties. Sorió fou un teòleg i escriptor apologètic
fidel a la línia conservadora de la Teologia i a l’esperit tradicional de
l’orde dominicà, a la reforma del qual s’oposà.

Sorió fou autor, a més del Mariale, de l’Apologeticus pro unica
Magdalena: pro vera sanctorum assignatione tridui Christi in corde
terre: pro duabus quoque sororibus Virginis Marie, matris Dei
Christique materteris: adversus maledicta Jacobi Fabri in illas (1521)
contra Lefèvre d’Etaples; Contra blasphemias Tractatus septuplex
(amb una primera edició el 1511 i una segona el 1522); Divini eloquii
expositoris acutissimi fratris Balthasaris Sorio, sacre theologie
professoris eximii ordinis fratrum predicatorum provincie Aragonie
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super psalmum XXXXIIII homeliae decem ad Serenissimum et
Illustrissimum Calabrie Ducem directe (1522); Sermones deiparae
Virginis Sanctorumque per circuitum anni (1538); Contra decem
haereses (inèdita); i De viris illustribus, provinciae Aragoniae ordinis
praedicatorum: quorum gesta nuper in unum opusculum redacta sunt
per fratrem Balthazarem Sorio, sacrae theologiae professorem, també
inèdita fins al 1950.

Sorió morí centenari a Tortosa el 27 de setembre de 1557 i les
seves despulles foren inhumades a la via sacra, davant l’altar major
de l’església conventual, al costat de la tomba del bisbe Joan Izquier-
do, on hi ha el relleu escultòric de la seva figura jacent envoltat
d’aquesta inscripció epigràfica: HIC EST MAGISTER BALTHASAR
SORIO OMNI GENERE DOCTRINE MONARCHA, SEDIS ALMAE
LECTOR, COLLEGII HVIVS FUNDATOR, ACERRIMVS FIDEI
PROPVGNATOR. OBIIT CENTENARIVS 27 SEPTEMBRIS ANNO
1557.74

Fra Sorió anomenà el Mariale imprès «Primum Mariale» i «prima
pars Marialis» en el prefaci de l’obra, insinuant així el propòsit
d’enviar-ne a la impremta una segona part, cosa confirmada quan diu
que l’extensió del llibre feia necessari que «in duo decentius volumina
partientur» (fol.  2 v.).  Aquest segon volum no fou imprès,
probablement perquè s’hauria produït la mort de l’autor, qui ja havia
diferit força en el temps la publicació del primer volum, potser fins a
més de vint anys, i, com ho confessa, ben explícit, l’hagué d’imprimir
en considerar un crim contra la delicadesa i les bones formes una
major dilació, atesa sobretot la seva avançada edat: «nunc, consumpta
pene laborandi aetate, ulterior dilatio inurbanitatis crimen incurreret»
(fol. 2 v.).

Del Mariale, Enric Bayerri, que l’estudià, en va conèixer rars
exemplars i no tots en bon estat de conservació. N’esmenta el de la
Biblioteca de Catalunya, a Barcelona; un altre, molt ben conservat, a
la biblioteca privada de Pau Font de Rubinat, a Reus; un altre, deficient
en alguns folis, a la biblioteca privada del mateix Bayerri, a Tortosa,
donat pel bibliòfil reusenc l’any 1927; un altre en poder del llibreter
barceloní Antoni Palau, que ja era a la venda l’any 1916; i, finalment,
un altre exemplar prou ben conservat, que el mateix Bayerri va veure

74. Ramon MIRAVALL, Corpus epigràfic dertosense, p. 235-239.
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abans de 1930 a la biblioteca del convent carmelità del Desert de les
Palmes, destruïda totalment pel foc l’any 1936. Fora d’Espanya,
Bayerri dóna notícia de l’exemplar guardat a la biblioteca del Trinity
College de Dublín, una mica deteriorat, i d’un altre que, el 1907, era
a la venda pel preu de 200 marcs, en el catàleg Seltene Bücher und
Handscriften d’aquell any, del llibreter alemany Paul Gottschalk, de
Berlín.75 Després de l’estudi que recentment ha publicat Enric Querol,
sabem que del Mariale n’hi ha exemplars a la Biblioteca Universitària
de València (Z-8/120), a la Biblioteca Nacional de Madrid (R/4874;
R/25699) i a la Biblioteca Universitària de Barcelona (B-66/5/2; CR-
1245).76

L’obra conté cinc sermons De conceptione (fols. 3 r.-28 r.); cinc
De nativitate (fols. 28 r.-54 r.); cinc De praesentatione (fols. 55 r.-79
r.); quatre, i un Officium De desponsatione (fols. 79 v.-102 r.); sis De
annuntiatione (fols. 102 r.-130 r.); cinc De visitatione B. M. V. ad
Elisabeth (fols. 130 r.- 153 v.); cinc De Expectatione [partus] (fols.
153 v.-176 r.); cinc In festo virgineae purificationis (fols. 176 r.-201
r.); cinc De transfixione [septem gladiorum] (fols. 201 r.-224 v.); cinc
In festo gloriosae assumptionis (fols. 224 v.-250 v.); i altres cinc De
rosario virginis seu psalterio (fols. 211 v.-276 v.).

La lectura i l’anàlisi del Mariale permeten descobrir la solidesa
teològica i bíblica i la vasta erudició patrística del famós dominicà,
mestre a Tortosa, bon coneixedor, per l’estudi directe de les fonts,
dels pares grecs i llatins i dels teòlegs i biblistes medievals més
destacats fins al segle XV, tots ells citats a les pàgines del llibre: entre
els pares, sant Joan Crisòstom, sant Joan Damascè, Dionisi o Pseudo
Dionisi Areopagita, sant Basili, sant Agustí i sant Bernat, sant Anselm,
sant Ambròs, Boeci, sant Jeroni, sant Lleó Papa, sant Gregori el Gran,
sant Beda el Venerable i sant Màxim; i entre els teòlegs, Duns Escot,
Hug de Sant Víctor, Nicolau de Lira i, sobretot, el Mestre de les
Sentències, Pere Llombard, i sant Tomàs d’Aquino.

L’autor del Mariale exposa la doctrina dels «sermones ad populum
plerumque habiti» amb una digna qualitat literària i, pel que sembla,
elaborats amb l’ús d’un llatí renaixentista, dominat amb soltesa, florent
i viu, però sobri, sense excessos de preciosisme literari. Diu Bayerri:

75. Enrique BAYERRI BERTOMEU, Viage literario bibliográfico mariano por las
diócesis de España, p. 134.

76. Enric QUEROL COLL, Tortosa, república literària (1475-1800), pp.102-103.
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«Aun en las materias más difíciles y abstrusas de los grandes proble-
mas teológicos sabe hallar la expresión adecuada y diáfana para dar-
se a entender hasta de los no profesionales o especializados. Se mue-
ve en las alturas de la especulación y de la elocuencia, pero sin perder
el contacto con las realidades prácticas de la tierra».77

Sorió insisteix en el Mariale en el tema de la «Virgo intacta», a
qui dedica cordialment el llibre i s’hi encomana com a autor: «A
virgineis laudibus labor noster sumat initium... Gloria Virginis aperit
iter, prebet ingressum.» I, sotmetent-se al judici de l’Església, exposa
els misteris de la vida de Maria amb la ciència de mestre i l’amor de
fill: «Sit ergo nostra primum intentio Sanctae Romanae Ecclesiae
iudicio scribenda quaeque submittere... Sciens nichil esse tam verum
quod rite Ecclesiae iudicio non subjaceat...» (fol. 2 v.) I així proposa,
proclama i defensa la immunitat de pecat en la Verge Maria quan diu
que ella fou «sine peccato, sine libidinis fomite, sine prava inclinatione
vel mala complexione... Caro Marie ex Adam sumpta, maculas Ade
non admisit» (fol. 43 r.). «Beatissima Virgo in mundum ingressa est
sine carnis concupiscentia et totius corporalis ac spiritualis immunditie
macula» (fol. 19 a). «Quia procul dubio anima eius plena fuit gratia
septiformi Spiritus Sancti, argentum istud [Maria] fuit purissimum
nullius peccati rubigine deformatum» (fol. 22 a). I fa seva la doctrina
de sant Jeroni quan diu que «ceteris, per partes praestatur gratia;
Mariae autem tota se plenitudo gratiae infundit», i la de sant Agustí,
quan, referint-se a la Verge Maria, afirma que «cum de peccatis agitur,
nullam prorsus volo habere quaestionem de ea».

Malgrat tot això que escriu de la Mare de Déu, Sorió no es mostra
ben bé un teòleg immaculista, deutor com és a la doctrina i fidel se-
guidor de Sant Tomàs d’Aquino, sinó partidari de la santificació in
utero matris en un moment ignot de la gestació i abans del naixement
coincident en el moment de la infusió de l’ànima racional dins el cos.
De fet, entre els sermons del Mariale no n’hi ha cap De Conceptione
immaculata; els cinc que conté De conceptione són de la concepció
passiva del Verb. Tanmateix, no dubtem que el seu sentiment pietós,
com el del Doctor Angèlic expressat en l’Expositio super salutationem
angelicam, era favorable a l’immaculisme i així s’explicarien algunes
afirmacions del llibre.

Sorió, establint una relació entre Maria, el sol i el firmament a

77. Enrique BAYERRI BERTOMEU, Viaje literario..., p. 137.
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partir del llibre de Josuè (Jos 10,12-14), atribueix a la Mare de Déu
un dia màxim a diferència dels dies dels altres humans, tan breus:

«Breves dies hominis sunt, quia parvo lumine gratie in
comparatione Virginis illustrati; Beatissime autem Virginis maxima
dies fuit. Primo, Sole diutius in ea persistente, quia tanto longior
est dies quanto diutius sol persistit supra hemispherium. Hec
diuturnitas persistentie in virgine est secundum assistentiam Christi
in ea immobiliter, quia ab instanti quo gratiam recepit, usque ad
terminum vite quo ad lumen glorie pervenit, in omni actu deliberato
lumen solis iustitie illam illuminavit et nunquam ab ea recessit nec
declinavit. In cuius figura Iosue Xo: ‘Stetit sol in medio celi, et non
festinavit occumbere spatio unius diei. Non fuit ante nec post tam
longa dies, obediente Deo voci hominis.’ Medium celi est beata
Virgo, in quo stetit sol per gratiam spatio diei unius, in toto tempore
vite ipsius; unde non fuit maior et perfectior dies, nec tam longa et
tam perfecta, quia secundum Augustinum: ‘in hiis que non mole
magna sunt, id est maius esse quod melius esse’.» (fol. 49 a).

Maria, seu dels dons de Déu i de les virtuts en grau d’excel·lència,
sobrepuja tota criatura i esdevé model imitable de santedat:

«Sic [Deus] in Virgine voluit quasi compendium quoddam
virtutum facere, ut in ea posset fidelis quisque divinas virtutes
potius quam in singulis quibusque alteris sanctis intueri. Unde
divus Hieronymus dicit: ‘Quia nichil est virtutis, nichil gratie,
nichil candoris quod totum non resplendeat in Virgine gloriosa.
Talibus namque decebat Virginem oppignorari muneribus ut esset
gratia plena, que celis dedit gloriam, terris Deum, pacemque
reffudit  gentibus, finem viti is,  vite ordinem, moribus
disciplinam’.» (fol. 32 d).

És original la consideració que el dominicà fa de la bellesa ex-
cepcional del cos de la Verge Maria a partir de la seva bellesa espi-
ritual, efecte de la puresa de l’ànima i del fet d’haver estat escollida
per a ser la mare del Fill de Déu fet home, i, com a conseqüència, de
la bellesa excepcional del cos de Crist, fill de Maria per obra de
l’Esperit Sant. Aquestes són les seves tres conclusions teològiques:
1. «Decebat sacratissimam Virginem super omnes mulieres habere
corporis pulchritudinem. Quod probat futura Dei in ipsa incarnatio».
2. «Unaquaeque perfectio in ea corporalis, indicium fuit pulchritudinis
spiritualis. Quod probat exterioris et interioris hominis conformatio».
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3. «Tantam etiam corporeae pulchritudinis perfectionem, non tam
per naturalem quam superiorem consequitur operationem. Quod
probat defectus naturae a Deo auxiliatio».

Entre els arguments demostratius fa seu el de sant Anselm, format
en la línia de l’argument ontològic:

«Sed quia decebat nempe, ipso testante, et decens erat ut Virgo
ipsa ea puritate niteret, qua sub Deo maior nequit intelligi, sic
quoque decebat ut de pulcherrima matre speciosus forma nasceretur,
cuius pulchritudine maior in natura non posset reperiri».

I presenta altres arguments formats a partir de la filosofia tomista
i dels tractats biològics d’Aristòtil:

«Hoc igitur egit beatissima Virgo in preparatione materie,
quod quecumque alia mater ageret, si etiam ipsa ex semine viri
concepisset; nisi quatenus super omnem actionem nature
perfectiorem complexionem Spiritus Sanctus causavit in Christi
corpore. Quippe quoniam si ex viri semine concepisset, similem
sibi filium generasset. Sublata igitur nunc actione viri, cuius expers
fuit conceptus virgineus, simile corpus Christi corpori matris
formavit Spiritus Sanctus.

Quia ergo hoc egit Virgo in conceptu filii de Spiritu Sancto
concipiens, quod egisset virile semen suscipiens: quemadmodum
similem filium genuisset de viro gravida; cum gratia nature opus
perficiat, non destruat; similem genuit de Spiritu Sancto fecunda.
Perpenditur ergo pulchritudo matris ex pulchritudine filii ex ea
nascentis: cuius sicut nec virginitatem conceptus abstulit, sed
sacravit; sic nec pulchritudinem minuit natus sed auxit. [...] Omnis
pulchritudo corporalis in Virgine indicium fuit pulchritudinis
ipsius anime. Quamquam enim principaliter adepta est super
omnes feminas pulchritudinem, quia ad Dei filii ex ea nascituri
conceptum habenat ordinem; sed quia optime ad invicem interiora
et exteriora in ea divinitus consentiebant, nec in aliquo
discordabant; corporalis decor illius interiorem preferebat
pulchritudinem spiritus. [...] In Christi autem conceptione nullum
potuit, ut diximus, impedimentum concurrere. Constat ergo omnia
membra Virginis membris Christi similia fuisse, que, cum
elegantissime forme fuerint, speciosissimam quoad omnia
membrorum liniamenta Virginem fuisse ostendunt. Per hanc autem
corporis et membrorum elegantiam, interiorum eius virtutum
agnoscimus eminentiam.»
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La Verge Maria havia d’excel·lir en bellesa corporal i espiritual
sobre Eva contra el que sembla que hauria de ser:

«Mirum videtur quod beatissima Virgo mulierum omnium sit
pulcherrima: cum prima omnium mater Eva immediate a Spiritu
Sancto fuerit formata; beata autem Virgo naturaliter genita; cum
constet ea esse perfectiora que a Deo immediate producuntur hiis
que naturaliter generantur. [...] Non obstante, tamen, deficientis
imbecillitate nature, dicimus beatam Virginem pulchriorem Eva
fuisse.»

I, per a demostrar-ho, proposa tres raons:

«Primo ratione figurationis. [...] Figura autem est propter
veritatem, non veritas propter figuram. Omnes autem mulieres
pariter cum Eva fuere beatissime Virginis in sua speciositate fi-
gura. Et pulchritudine corporali patet eas fuisse pulcherrimas».

Ho prova amb els textos bíblics relatius a Sara, Rebeca, Raquel,
Judit i Ester.

«Secundo ratione inhabitationis, quia futura erat Virgo urna
et reliquiarium Filii Dei: sicut anima totius Trinitatis triclinium,
specialiter autem Spiritus Sancti sacrarium... Quanto ergo studio
et quanta artificis sapientia summum reliquiarum a sapiente artifice
est fabricandum; sic arbitrandum est in Virgine a summo artifice
illud esse fabricatum.

Tertio ratione renovationis. Quia enim, nascente Virgine,
incoabant aurea secula et renovatio mundi, congruebat ut, concu-
rrente speciali Dei auxilio, natura supra se aliquid faceret, quod
communi via non posset. Et per hoc solvitur obiectio Eve, que fuit
immediate a Deo ex costa formata; Virgo autem naturaliter genita.
Dei enim virtus quod natura non potuit in formatione corporis
virginis, quoad pulchritudinem et complexionem, supplevit. Non
quod sit de Spiritu Sancto concepta, vel immediate a Deo formata,
sed quod supra vires nature ista sunt acta...» (fols. 5 r.-8 r.).

4.4. Missale secundum ritum Ecclesie Dertusensis. Còdexs 8 i 9.
Segle XVI. Arxiu Capitular de Tortosa (ACTo).

El Còdex 8 és un exemplar en paper ben conservat, de 8 folis, sense
numerar, de calendari i taules; 174 folis amb numeració romana fins a
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l’acabament del Dominicale; 16 folis no numerats; 14 folis De communi
amb numeració romana; 95 folis amb numeració romana del Sanctorale;
i altres 42 folis amb numeració romana. Impressió amb lletra gòtica de
diferent cos en negre i vermell, grans inicials gravades en fusta i la
resta de tipus, d’impremta. Caixa tipogràfica en general de 265 x 148
mil·límetres, en alguns folis de 265 x 150, i 67 línies. Gravats en fusta,
filigrana de mà sense estel, cobertes de fusta folrades de pell.

El Còdex 9 és un volum en pergamí, de format, caixa d’impressió,
foliació i altres característiques iguals a les del Còdex 8. Difereix,
però, d’aquest pel que fa a la il·luminació, qualificada per Bayerri de
«ricamente artística» i de «espléndida» pel pare March. «Las inicia-
les, de todas las medidas, van pintadas en colores bellísimos y con
muy acertadas combinaciones, así como también las viñetas, que son
numerosas. La pulcritud y gusto artístico extraordinario campean en
todas las iluminaciones y pinturas. Flores, mariposas y aves
variadísimas constituyen los motivos predilectos.»78 Destaquen els
gravats de la Verge Maria lliurant el cíngol a l’apòstol Tomàs, la Mare
de Déu de Montserrat, la Crucifixió i el Pantocràtor.

Els dos exemplars del Missale foren impresos a Barcelona per
Joan Rosembach el 21 de maig de 1524.

El Missale conté la Missa de Nogarolis, escrita per Lleonard de
Nogarolis, clergue de Verona i protonotari apostòlic del papa Sixt IV.
El pontífex l’encoratjà en la redacció i composició dels textos per a la
missa i ofici litúrgic de la Concepció immaculada de Maria, que ell
mateix aprovà, i els enriquí de privilegis semblants als de la missa i
ofici del Corpus Christi i octava en virtut de la Constitució Apostòlica
Quum praeexcelsa del 27 de febrer del 1476. La missa i ofici de la
Immaculada Concepció de Maria tingué des de bon principi una gran
difusió i bona acollida. Cal dir, però, que no hi ha presència de textos
litúrgics de la Concepció immaculada en el llibre dels Capitula per tocius
anni circulum dicenda de la seu tortosina, Còdex 14, del segle XIV.79

En el Còdex 8 trobem la missa sota l’epígraf In Conceptione
Virginis Mariae, i, en el Còdex 9, sota l’epígraf In festo Conceptionis
Virginis Marie, a la segona part, fols. 82a-82d.80

78. Enrique BAYERRI BERTOMEU, Los Códices medievales de la Catedral de
Tortosa, p. 139.

79. Ibídem, pp. 149-150.
80. Aquesta missa la trobem també al Missale Vicense, fol. LXXX v. sota el títol
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Introitus: Egredimini et videte, filie Syon, reginam vestram:
quam laudant astra matutina: cuius pulchritudinem sol et luna
mirantur et iubilant omnes filii Dei. Psalmus: Ostendat faciem
suam: sonet vox eius in auribus nostris quia eloquium suum dul-
ce, et facies decora nimis. V. Gloria.

Oratio: Deus qui per immaculatam virginis conceptionem
dignum filio tuo habitaculum preparasti: concede quesumus: ut
sicut ex morte eiusdem filii sui previsa: eam ab omni labe
preservasti: ita nos quoque mundos eius intercessione ad te
pervenire concedas.

Epistola: Lectio libri Sapientie: Dominus possedit me, cap. VIII.
Graduale: Qualis est dilecta nostra, charissimi: qualis est

mater, dicite, Domini, qualis et quanta sit soror et sponsa Christi.
V. Dilecta nostra candida, immaculata quasi aurora consurgens.
Alleluia (+) Alleluia. V. Veni, regina nostra, veni, domina, in
hortum odoris super omnia aromata. Alleluia.

Evangelium secundum Lucam, cap. XI. In illo tempore,
loquente Iesu ad turbas. Require in missa votiva beate Virginis: all.

Offertorium: Hortus conclusus: fons signatus: emissiones tue
paradisus: O Maria: manus tue stillaverunt myrrham, mellifluique
facti sunt celi: dum manu Domini fabricata es mater tanti Dei:
Halleluiah.

Secreta: Suscipere digneris per temetipsum benignitatis
auctorem, Domine, matris ac domus tue zelatorem devotas cum
hilaritate suplicationes: ut sicut ipsa, tui gratia preveniente, mun-
do hodie immunis apparuit: ita ipsi mundum de tui matris munere,
te concedente, exhibeant gratiarum actionem: per temetipsum
Iesum Christum filium: all.

Communio: Gloriosa dicta sunt de te, Maria: quia fecit tibi
magna qui potens est. Halleluiah: all.

Postcommunio: Odorem, Domine, sacrificium huius suscipe
suavitatem et presta: ut qui hodie Marie conceptionem iubilando
celebrant, eius salubri oratione fructum centuplum sue devotionis
accipiant. Per: all.

De conceptione beate Marie romano more, darrere mateix dels textos del In festo
conceptionis beate Marie officium (fol. LXXX r.), que havien de ser els de la festa de
la nativitat de Maria, canviant-se tan solament «nata vel orta» per «concepta» segons
la rúbrica: «Et omnia alia dicantur sicut in festo nativitatis eiusdem: excepto quod
ubi ponitur nata vel orta: dicatur concepta.»
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4.5. Breviarium. Còdex 18. Segle XIV. (ACTo)

Manuscrit en pergamí de 315 folis, amb numeració moderna, de
310 x 210 mm. Caixa d’escriptura: 200 x 140 mm. 31 línies per pàgina.
Lletra gòtica ben formada de la primera meitat del segle XIV. Lletres
capitals i epígrafs en vermell i blau, i algunes policromades i
historiades sobre fons d’or.

Al foli 298c comença l’ofici In conceptione beate Marie.

4.6. Commentaria in Primum et Tertium Libros Sententiarum Petri
Lombardi, de Joan Duns Escot. Còdex 19. Segle XIV. (ACTo)

Manuscrit en pergamí de 181 folis, numerats modernament amb
llapis, de 315 x 235 mm. Caixa d’escriptura: 247 x 175 mm. 57 línies
per pàgina. Lletra gòtica de tipus francès de la primera meitat del
segle XIV amb abundants abreviatures. Nombroses addicions i notes
al marge de distintes mans, dels segles XIV i XV. Ornamentació
cal·ligràfica pobra, reduïda a lletres capitals en vermell i blau i dibuixos
geomètrics de color morat. Els Commentaria són realment dos
manuscrits bessons enquadernats formant un sol volum. El primer
(fols. 1 r.-119 r) conté el comentari d’Escot al primer llibre de les
Sentències; i el segon (fols. 120 r.-179 v.) conté el del llibre tercer.

Trobem en la Distinctio III del llibre tercer la Quaestio I : Utrum
beata Virgo fuerit concepta in peccato originali (fol. 126b), on Duns
Escot exposa i argumenta la seva doctrina immaculista. Són dignes
de remarcar algunes notes marginals afegides al text escotista:
Conceptio duplex, scilicet: seminum, ut quando mulier concipit de
viro; et naturarum, ut quum infunditur anima. Hom cita Innocenci III
«in libello de contemptu mundi», on ensenya la distinció entre la
conceptio seminum i la conceptio naturarum. I hom distingeix també
entre una Nativitas duplex: in utero et ex utero.

Pel que fa a l’exposició doctrinal sobre la Concepció immaculada
(fols. 126b i ss), s’observen divergències entre el còdex tortosí i les
edicions impreses, com es pot veure, per exemple, en l’edició de Vivès,
vol. XIV (París, 1894), a les pàgines 159 i ss.81

L’Arxiu Capitular guarda un altre còdex, el 49, que conté els

81. J. DUNS SCOT, Opera omnia, ed. Wadding, 12 vol. (Lyon 1639), reed. Vivès,
26 vol. (París 1891-1895).
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comentaris d’Escot a les Sentències de Pere Llombard: Joannis Scoti,
Ordinis Minorum, Super tertium librum Sententiarum; aquest còdex
és del s. XIII final o principi del XIV. Manuscrit en pergamí de 94 folis,
numerats a llapis, de 290 x 230 mm. Caixa d’escriptura: 250 x 150
mm. de 53 línies. Text a dues columnes, centrat, i envoltat de
comentaris pels quatre marges.

Al foli 13 v. tracta de la qüestió de la Concepció immaculada. No
hi ha cap nota marginal afegida de mà d’algun lector.

4.7. Sacramentarium Gregorianum. Còdex 34. Segle XII o XIII. (ACTo)

Manuscrit en pergamí de 193 folis, numerats modernament,
generalment de 180 x 270 mm., encara que n’hi ha alguns, entre els
del principi, de grandària menor. Caixa d’escriptura: 171 x 104 mm.
de 20 línies. Cal adscriure’l al segle XII final o a la primeria del XIII.
Lletra carolíngia de distintes mans. Lletres capitals amb ornamentació
geomètrica en vermell i blau, algunes de format gran.

Trobem ja en el Calendari, el 8 de desembre, anunciada la festa
de la Concepció immaculada (fol. 21 v.) i els textos de la missa sota
l’epígraf Conceptio Sancte Marie al foli 134 r.

4.8. Petri Lombardi Sententiarum Libri IV. Còdex 35. Segle XIII.
(ACTo)

Manuscrit en pergamí de 315 folis, amb numeració moderna, de
328 x 225 mm. Caixa d’escriptura: 178 x 121 mm. de 34 línies: Lletra
gòtica francesa de principi del segle XIII. Cal·ligrafia molt correcta i
llegible, marges molt amples, pàgines orlades tot al llarg de les columnes
amb dibuixos majoritàriament geomètrics en color vermell i blau.

Al fol. 173 v., hi trobem tractada la qüestió de la Concepció
immaculada de Maria dins la distinció tercera del llibre III. No s’hi
observa cap nota marginal de lector a favor ni en contra de l’esmentat
misteri marià.

4.9. Sacramentarium Gregorianum. Còdex 56. Segle XII. (ACTo)

Manuscrit en pergamí de VI + CXLVII folis de 170 x 255 mm.
Caixa d’escriptura: 143 x 90 mm. de 19 línies. Final segle XII. Aquest
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còdex fou portat a Tortosa probablement des d’Avinyó per l’abat
Gaufred i els canonges de l’abadia de Sant Ruf que l’acompanyaven
quan vingueren a restaurar la seu episcopal després de la reconquesta
cristiana de la ciutat.

Al foli 6 v., dins el Calendari que obre el còdex, hi trobem anun-
ciada, el 8 de desembre, la Conceptio sancte Marie; al foli 64 r. algunes
notes musicals relatives a la Concepció immaculada, i, al foli 123 r.
la Missa in conceptione.

4.10. Capitularium per totius anni circulum. Còdex 81. Segle XIV.
(ACTo)

Manuscrit en pergamí de 188 folis numerats de 180 x 246 mm.
Segle XIV.

Amb abundants referències mariològiques, inclosa l’aparició de
la Mare de Déu i el lliurament del cíngol sagrat a l’església de Tortosa
com en els còdexs coetanis 14 i 77, hi trobem els textos de la festa de
la Concepció immaculada: In conceptione virginis, ad vesperos, al
foli 177 r., i In conceptione virginis Marie, in primis vesperis, et cetera,
et in secundis, amb notació musical per al text Quam pulchri sunt
gressus tui, et cetera. I, al foli 183 v, la In conceptione virginis Marie
oratio, amb el mateix text del Missale secundum ritum Ecclesie
Dertusensis (còdexs 8 i 9).

Destaquem del còdex el text següent, amarat de convicció
immaculista i format en part sobre pauta apocalíptica: «Porta hec
[Maria] clausa erit peccato, et non aperietur, quoniam Dominus Deus
ingressus est per eam, eritque clausa a principio sue formationis...
Non est hic aliud nisi domus Dei et porta celi... Vidi immaculatam
descendentem de celo sicut sponsam ornatam, claritas Dei illuminabit
illam, et vidi tabernaculum Dei cum hominibus, et nox non erat illic,
quia lucerna eius erat agnus» (fol. 179 r.).

Contrasta l’immaculisme de l’autor d’aquest còdex amb el
maculisme de l’autor del Còdex 83, Dictionnarium nominum Sacrae
Scripturae et Theologiae, manuscrit en pergamí del segle XII final o
primeria del XIII, de 129 folis de 175 x 252 mm., on trobem aquest
text de la sanctificatio in utero: «Maria virgo comparatur lilio, propter
quasdam proprietates lilii: lilium namque pretendit candorem, spirat
sive spargit odorem, vulneribus medetur et de inculta terra nascitur,
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que omnia huic [Marie] congruunt. Primo, propter candorem quia est
candida et immaculata, nam in utero fuit sanctificata...» (fol. 59d).

4.11. Sacramentarium Gregorianum. Còdex 82. Segle XIII. (ACTo)

Manuscrit en vitel·la de 231 folis, amb numeració moderna, de
180 x 265 mm. Segle XIII.

En el Calendari que obre el còdex, hi trobem anunciada per al 8
de desembre la festa de la Concepció immaculada de Maria (fol. 10
v.) i al fol. 172 r. trobem escrites al marge lateral extern, de mà no
gaire posterior, una nova oració de la Concepció immaculada, la
col·lecta, seguida d’altres dues, la secreta i la postcomunio: 1. «Deus,
qui beate virginis Marie conceptionem angelico vaticinio parentibus
predixisti: presta huic presenti familie tue eiusdem presidiis muniri:
cuius conceptionis sacra solemnia celebramus.»

2. «Sanctificet, quaesumus, Domine, gregem tuum celestis
benedictio: que sine semine humano redemptorem mundi virginis
Marie formavit in utero: dominum nostrum Jesum Christum filium
tuum. Qui tecum vivit.

3. «Suscipe nos, Deus clementissime, Sancti Spiritus potenti
virtute: et piissime Dei genitricis Marie intercessione, cuius
conceptionis diem solemniter celebramus: nobis peccatoribus veniam
concede: prospera tribue: et omnia adversa repelle. Per eundem in
unitate eiusdem.»82

4.12. Sacramentarium Gregorianum. Còdex 93. Segle XII. (ACTo)

Manuscrit de 115 folis, numerats modernament, de 170 x 225 mm.
Ornamentació curiosa, però senzilla. Destaquen els dibuixos del Crist
sedent o majestàtic, al foli 52 v., i de la Crucifixió, al foli 53 r. Les
característiques formals i materials, així com el contingut, molt
semblant al dels còdexs 10, 11 i 56, revelen la seva procedència
provençal. Segle XII.

Al foli 6 v. trobem la Missa in conceptione beate Marie amb el

82. Aquestes oracions, amb unes poques variants, són les mateixes que trobem
al Missale Vicense de 1496, fol. 80 r.v.
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text de l’oració col·lecta: «Deus qui beate Marie conceptionem
angelico vaticinio parentibus predixisti...» i la resta de textos de la
missa idèntics als que conté el Còdex 82 escrits al marge del foli 172
r. Mereix destacar-se el versicle de l’Al·leluia: «Benedicta et
venerabilis est conceptio tua, Dei genitrix virgo. Al·leluia».

4.13. Francisci de Mayronis, O. F. M. Commentaria in libros
Sententiarum. Còdex 96. Segle XIV. (ACTo)

Manuscrit en pergamí de 241 folis, amb numeració moderna. Lletra
gòtica i notes marginals de distinta mà, poc posteriors a la data de la
còpia. Ornamentació pobra i escassa, només amb algunes inicials
dibuixades amb elegància en vermell i blau. Segle XIV.

El llibre del menoret Francesc de Mayrons, deixeble de Duns
Escot, defensa la posició immaculista en el comentari a la distinció 3ª
del llibre III de les Sentències (fols. 61 v.-64 r.).83

El Còdex 124, Commentarium in libros Sententiarum Petri
Lombardi, de 121 folis, d’autor anònim, escrit amb lletra gòtica fran-
cesa del segle XIII final o principi del XIV, per la comparació feta amb
el Còdex 96, dóna tots els indicis que és un altre exemplar dels
Comentaris de Francesc de Mayrons. En el foli 112d, hi trobem la
qüestió Utrum beata virgo fuerit sanctificata. El paràgraf consta
d’onze línies i tot ell apareix barrat amb dos traços de tinta semblant
a la del text en forma de creu en aspa. El text és aquest: «Videtur
quod non per Apostolum qui dicit: ‘omnes sumus filii ire’; sed beata
virgo fuit ab Adam per propagationem, ergo, et cetera, justificationem
ire repugnat. Sed contra Ps.: ‘sanctificavit tabernaculum suum
Altissimus’. Hic sunt decem articuli declarandi per ordinem: primo
quid est sanctitas; 2.o quid est sanctificatio; 3.o quod mater Domini
fuit sanctificata; 4.o quando; 5.o ubi; 6.o a quo; 7.o quibus sanctificata;
8.o quantum de iustificatione habuit; 9.o quotiens; x.o qualiter. Est igitur
primus». Aquí, amb el títol articulus quid est sanctitas posat al marge
inferior, acaba el paràgraf i en tot el còdex no es troba la continuació,
la qual cal considerar perduda en no ser-hi enquadernada.

83. I. JURIC, Franciscus de Mayronis immaculatae conceptionis eximius vindex,
dins «Studia Franciscana» 51 (1954), pp. 224-263.
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4.14. Breviarium secundum ordinationem et consuetudinem Ecclesie
et diocesis Dertusensis. Còdex 98. Segle XIV o XV. (ACTo)

Manuscrit de 256 folis de 133 x 176 mm. Lletra gòtica del segle
XIV final o principi del XV. Molt incomplet.

Al foli 32d, hi trobem els textos de l’ofici i missa In conceptione
beate Marie.

En un altre exemplar del Breviarium secundum consuetudinem
Ecclesiae Dertusensis, que és el Còdex 120, del segle XIV, al foli 314
r. hi trobem també l’Officium de Conceptione beate Marie amb els
mateixos textos oracionals, antífones, gradual i al·leluia de la festa In
nativitate beate Marie virginis, amb la salvetat de dir sempre orta on
en el text de la nativitat diu nata, i les lectures, que són pròpies de la
festa de la Concepció.

4.15. Sermonarium de tempore et de sanctis. Còdex 109. Segle XIII.
(ACTo)

Manuscrit d’autor anònim en pergamí de 225 folis, numerats a la
romana, de 225 x 165 mm. Caixa d’escriptura variable de 160 x 110 i
160 x 120 mm., a dues columnes (fols. 4 r.-24 v.) i la resta a tota
plana. Lletra gòtica de bon traç, amb nombroses abreviatures, obra de
distintes mans. Epígrafs en vermell i lletres inicials i calderons ornats
en vermell i blau. Les diferències materials dels folis, la repetició
d’alguns sermons i la manca d’ordre litúrgic són indici que el còdex
va formar-se amb elements coetanis de dos o tres sermonaris distints.

L’autor o autors dels sermons es manifesten erudits en cultura
eclesiàstica, bons coneixedors de la Bíblia i dels escrits patrístics i
teològics de sant Jeroni, sant Agustí, sant Anselm, sant Ambròs, sant
Gregori, sant Joan Damascè, particularment de sant Bernat, i també
dels evangelis apòcrifs, dels quals cita el Liber de infantia (fol. 207
r.). Pel que fa al misteri de la concepció de Maria, hi apareix clarament
la posició maculista quan en un dels sermons In die assumptionis Marie
hom diu entre les Rationes glorificationis corporis beate Marie:
«Quenam esset iusticia ista ut caro sanctificata a culpa, elongata
totaliter a sequela puniretur incinerationis pena?» (fol. 9b). En el sermó
In die purificationis s’afirma:
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«Quantum ad factum purificationis, attendenda est trina
purificatio in beata virgine. Prima fuit in utero matris. Secunda in
conceptione filii. Tertia in ingressu templi. Due prime fuerunt
vere... pacativa. In prima purgata fuit a peccato originali in
quantum est inclinatum ad mortale, propter hanc scribitur in
Canticis: ‘Tota pulchra es amica mea et macula non est in te’, et
in Ps. ‘Sanctificavit tabernaculum suum Altissimus’. In secunda
purgata est a peccato actuali... In tertia purgata est a debito legis...
In prima purificatione fuit virgo quasi aurora consurgens expellens
tenebras peccati originalis...» (fols. 15d - 16a). I en el de In
nativitate beate Marie llegim: «... Beata virgo fuit fons parvus in
prima sanctificatione in utero matris, sed crevit in fluvium ut esset
mater Dei...» (fol. 18a). Tanmateix, en altre Sermo de eodem [in
assumptione virginis] llegim: «Miserante Domino, qui tranquillum
facit post tempestatem, virgo gloriosa immunis ab omni morsu
suo [peccati] et pura ab omnibus peccatorum nubibus...» (fol.
61 r.).

4.16. Breviarium secundum consuetudinem Sedis Dertuse. Còdex 111.
Segle XIV. (ACTo)

Manuscrit en vitel·la de 507 folis numerats modernament, de 115
x 60 mm. Ornamentació sòbria, però elegant. Les inicials, en blau o
vermell, són ben ornades i algunes fins i tot policromades sobre fons
d’or. Segle XIV.

En el Calendari que obre el Breviari, hi trobem el VI idus
Decembris la Conceptio beate Marie (fol. 6 v.); i al foli 479 r. l’inici
del Sermo in conceptione virginis Marie: Gaudeamus, fratres
karissimi, in die hodierne festivitatis, et cetera.

Una referència semblant a la Concepció immaculada la trobem en
el Còdex 145, Breviarium, manuscrit en pergamí del segle XIV, on, al
Kalendarium perpetuum que obre el Breviari, figura, el VI idus
Decembris, la Concepcio beate Marie, i al foli 257 v. els textos de la
missa de la Conceptio beate Marie, amb l’oració «Deus qui beate
Marie virginis conceptionem angelico vaticinio parentibus
predixisti...»
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4.17. Prosari o llibre sequencial. Còdex 135. Segle XII final o principi
del XIII. (ACTo)

Manuscrit en pergamí de 144 folis, numerats modernament, escrit
a tota plana, amb notació musical aquitana segons criteri del pare
Germán Prado, amb claus i grammes, les unes a tinta i les altres només
a punxó. Caixa de 205 x 120 mm. de 16 línies a cada foli, 8 de text i
8 de notació musical. Lletra gòtica del segle XII final o principi del
XIII. Ornamentació sòbria en general i amb algunes inicials traçades
amb elegància. El canonge arxiver Ramon O’Callaghan l’ha qualificat
de Libro de la antigua Liturgia de la Catedral de Tortosa.

El còdex conté abundants referències a la Verge Maria en els cants
que s’intercalaven a tall de trops o amplificacions dels textos
estrictament litúrgics en el Kyrie, Gloria, Al·leluia, Sanctus i Agnus
Dei. No hi ha, però, explícita cap referència a la concepció immaculada
de Maria.

4.18. Miscellaneum. Memorial de la Fe Cathòlica. Còdex 153. Segle
XV. (ACTo)

Manuscrit en paper, amb algunes alternances en pergamí des del
foli 10, de 314 folis, numerats modernament, de 291 x 220 mm. Text
a tota plana en els nou primers folis i bipartit des del fol. 10 r. Lletra
notarial del segle XV. Conté tres obres: 1. De distintionibus, d’autor
anònim. 2. Formalitates, de Francesc de Pertusa. 3. Memorial de la
Fe Cathòlica, del mateix autor.

El Memorial de Pertusa fou acabat a València l’any 1440 i conté
tres tractats: 1. De Déu, u, tri i creador; 2. De Déu encarnat; 3. Dels
novíssims. L’original, escrit de la mà del propi Pertusa, es guarda a
l’Arxiu Capitular de València, Còdex 267, del qual és també còpia el
Còdex 243 del mateix arxiu, L’exemplar tortosí, pels indicis, sembla
ser una còpia del Còdex 243.

Dins el segon tractat hi ha importants elements mariològics. En el
capítol XIV de la segona part «mostra com lo mesies verdader devia
nàxer de fembra verge» (fol. 184 a, b). En el capítol XV «argueix de
ço que dit és e les solucions» (fol. 184 a). I en el LXXXVIII comença
amb el «tractat del pecat original e primo demana si la verge Maria
fou concepta en pecat original», matèria que segueix exposant en els
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capítols següents fins a la fi del tractat segon (fols. 283 r.-301 v.), i
«demostra com Jesu-Christ tramès lo sant esperit sobre la sua mare e
los altres que aquí eren» el dia de la Pentecosta (fol. 268 a).

El Còdex 267 recull un altre exemplar del Memorial de la Fe
Cathòlica de Pertusa, on s’exposa la doctrina immaculista amb
l’al·legació de bones raons en diversos capítols de la segona part.

4.19. Summa Theologica. Tertia pars. Sant Tomàs d’Aquino. Còdex
209. Segle XIII final o principi del XIV. (ACTo)

Manuscrit en pergamí de 208 folis, numerats modernament, de
223 x 333 mm. Caixa d’escriptura: 240 x 140 mm de 53 línies. Lletra
gòtica de tipus francès. Text a dues columnes. Segle XIII o XIV.

L’exemplar, que conté les 90 qüestions de la tercera part de la
Summa, és una còpia prou antiga de la Theologia fratris Thome de
Aquino (fol. 204 v.), fet que converteix el còdex en criteri per a diri-
mir la disputa sobre si la qüestió 27, art. 2, Utrum Beata Virgo
sanctificata fuerit ante animationem, és autèntica de l’Aquinatenc o
bé una interpolació posterior, de les primeries del segle XIV, com alguns
autors moderns volien. I efectivament, tot apunta a l’autenticitat de la
doctrina maculista del Doctor Angèlic, perquè el text del còdex tortosí
degué ser escrit en vida del sant o poc després i, en tot cas, abans
d’haver-se pogut fer la interpolació. Per tant, ens trobem davant la
doctrina genuïna del teòleg dominicà que afirma: «Ideo beata Virgo
fuit in peccato originali concepta». I en dóna les raons al cos de l’article
i en les respostes a les objeccions, d’entre les quals posem aquí una
part de la resposta ad secundum: «Si nunquam anima beate virginis
fuisset contagio originalis peccati inquinata, hoc derogaret dignitati
Christi, secundum quam est universalis omnium salvator» (fol. 48 b).

4.20. Quodlibeta et Quaestiones disputatae de fra Joan de Nàpols, O.P.
Còdex 244. Segle XIV. (ACTo)

Manuscrit en pergamí de 297 folis, numerats modernament, de
362 x 247 mm. amb diverses variacions (342 x 245; 250 x 162; 250 x
72 mm.), de 60 línies a dues columnes. Lletra gòtica del segle XIV.
Rúbriques en vermell i inicials i calderons en vermell i blau.
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Conté Quodlibeta duodecim. En el sisè, hi trobem la qüestió 11:
«Utrum beata virgo fuerit concepta in peccato originali»; i en el novè,
la qüestió 14: «Utrum beata virgo potuerit sanctificari in instanti in
quo fuit sine culpa originali». La posició teològica de l’autor és la
que segueix la tradició dominicana.

4.21. Missale Romanum. Còdex 259. Segle XV. (ACTo)

Manuscrit en pergamí de 245 folis, amb numeració moderna, de
241 x 360 mm. Caixa de 225 x 140 mm. de 16 línies. Enquadernació
antiga de l’època. Belles miniatures abans del Cànon (fols. 222-223)
i inicials amb bonics dibuixos geomètrics.

Conté l’ofici de la festa de la Concepció immaculada: «In
conceptione virginis Marie. Officium. Egredimini et videte, filie Sion,
reginam vestram...» (fol. 1 v.). Segueixen els textos litúrgics de la
missa de la Concepció immaculada de Maria.

4.22. Processionale secundum Ecclesie Dertuse. Còdex 266. Segle
XIII. (ACTo)

Manuscrit en pergamí de la primera meitat del s. XIII, de 313 folis
numerats a la romana, de 105 x 138 mm. Caixa d’escriptura: 85 x 70
mm. de 10 línies, amb textos i la corresponent notació musical.
Enquadernació antiga de fusta, folrada de pell negra i claus. Epígrafs
en vermell. Inicials alternant-se en vermell i blau, amb ornamentació
geomètrica en algunes.

S’observa que a la seu de Tortosa es feien aleshores processons
marianes: In festo annunciacionis Domini (fol. 168 v.); In assumptione
beate Marie (fol. 196 v.); In nativitate beate virginis Marie (fol. 206
r.); In festo expectationis partus beate Marie (fol. 237 r).

4.23. Breviari de Cúria. Còdex 273 A i B. Segle XIV. (ACTo)

Aquest còdex consta de dos volums sense foliar, l’A i el B, prime-
ra i segona part, manuscrits en vitel·la, relligats en enquadernació
moderna de cartró folrat de pergamí. El volum A té 176 folis i el B en té
208, tots dos de 165 x 115 mm. i caixa d’escriptura de 111 x 85 mm.
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Lletra gòtica de tres cossos del segle XIV. Capitals i calderons en
vermell i blau en alternança. Text a tota plana, regular i uniforme pel
que fa a cal·ligrafia. Poca ornamentació i de tipus geomètric.

El primer volum conté el Calendarium, les Absolutiones i
Benedictiones i les hores de l’ofici diví amb el saltiri i antífones
secundum usum Ecclesie Romane. El segon volum conté el Diurnale
secundum [consuetudinem] Ecclesie Romane.

S’observa una gran coincidència entre els textos d’aquest missal i
els del nou missal romà que, amb la reforma de Sant Pius V, s’imposà
a tota l’església llatina. Lògicament, aquest missal no conté cap
referència a la Concepció immaculada i l’ofici de Nogarolis no hi és
inclòs, probablement perquè aquest, en contenir textos d’Orígenes,
de Ricard Victorí i fins i tot d’autors anònims no acceptats per la
litúrgia romana, fou desautoritzat pel pontífex. El lloc de l’ofici de la
Concepció l’ocupà el de la Nativitat, molt antic i, en la creença de la
Santa Seu, més apropiat al misteri de la Concepció de Maria en tant
que aquest, terminus a quo de la gestació, tenia la connotació sexual
de la unió dels pares, mentre que en la Nativitat, terminus ad quem,
aquesta connotació no hi era. I, seguint la doctrina de Sant Ildefons,
un misteri pot substituir l’altre perquè tots dos són realment una
Nativitas: la Concepció és Nativitas inchoata in utero matris; i el
Naixement és Nativitas perfecta ex ventre matris.

4.24. Breviarium secundum usum Almae Dertusensis Ecclesiae.
Breviari del bisbe Requesens. Còdex 274 ter. Segle XVI. (ACTo)

Llibre imprès en paper, de 16 folis preliminars sense numerar i
423 folis numerats, de 155 x 110 mm., escrits a dues columnes. Caixa
d’impressió: 125 x 75 mm. 37 línies. Lletra semielzeviriana
generalment del tipus sis. Text litúrgic en negre i rùbriques en vermell.
Gravats al boix en negre a tota pàgina: In resurrectione Domini, la
Resurrecció de Crist (fol. 80 v.); In vigilia omnium Sanctorum, Tots
els Sants (fol. 363 r.); In Conceptione B. V. Marie, la Immaculada
Concepció envoltada d’atributs o símbols bíblics (fol. 384 r.).
Nombrosos gravats al boix en negre i lletres capitals historiades amb
la figura del sant o santa commemorats aquell dia.

Al foli 1 r. hi ha gravat l’escut del bisbe de Tortosa Jeroni de
Requesens, sota el qual hi ha la portada del Breviari i el lloc
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d’impressió: Breviarium secundum usum Almae Dertusen. Ecclesiae.
Apud Bartholomeum Massia. 1547. Al colofó del llibre, hi consta haver
estat imprès pel tipògraf Dionisi Hersei, a Lió, amb gran cura i
sol·licitud:

«Breviarium secundum morem, usum ac consuetudinem
insignis ecclesiae cathedralis Dertusensis, nuper exaratum:
multisque in locis exacte, accurateque elaboratum ac emendatum:
summis vigiliis, lucubrationibus ac indeficienti sollicitudine
praestantissimi domini domini Hieronymi Requesentii, ipsius
Dertusensis ecclesiae pastoris dignissimi: nec non et venerabilis
ipsius ecclesiae capituli: et precipue doctissimi viri domini
Michaelis Botellerii, eiusdem ecclesiae canonici et camerarii. In
honorem Dei optimi maximi: ac intemeratae semperque benedictae
Dei genitricis virginis Mariae. Ceterorumque sanctorum ac
sanctarum omnium, Deo sic annuente, ad optatum faelicemque
portum tandem pervenit. Excussum in famosissima urbe
Lugdunensi: solerti industria arteque, potius divina quam huma-
na: Dyonisii Hersei typographi, viri non aspernendae eruditionis:
expensis tamen honorabilis viri domini Bartholomei Massia
consummatum. Anno Domini millesimo quingentesimo
quadragesimo septimo. Septimo Calendas novembris» (fol. 423 v.).

Al fol. 384 r. comença l’Officium immaculatae conceptionis amb
el gravat de la Puríssima envoltada de símbols bíblics presidits per la
figura del Pare Etern. És la mateixa representació compositiva del
quadre de la Puríssima de Joan de Joanes i del relleu del retaule major
de Sant Mateu del Maestrat. Sota el gravat hi ha l’encapçalament de
l’ofici litúrgic:

«Incipit officium immaculatae conceptionis virginis Mariae
editum per Reveren. patrem dominum Leonardum Nogarolum,
prothonotarium apostolicum: artium ac sacre Theologie doctorem
famosissimum: et per Papam Sixtum quartum approbatum.»
Segueixen els textos de l’ofici (fols. 384 r.-393 d) i rúbriques
sobre l’octava de la festa: «Octava erit de dominica: et caput
ipsarum octavarum transfertur ad diem sequentem» (fol. 389 a).
«In capite octavarum conceptionis virginis Marie quatuor
cantorum. Omnia dicantur sicut in die Responsoria sequentia et
tres lectiones de homelia» (fol. 394 d).
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4.25. Lima de la verdad contra el orín de la calumnia... Historia
manuscrita del V. Juan Duns Escoto, escrita por el R. P. Fr. Sebastián
Sanjuán, Lector de Theologia recoleto de la Provincia de Cataluña.
Còdex 276. Segle XVII. (ACTo)

Manuscrit de 228 folis, numerats modernament, de 160 x 225 mm.
Caixa d’escriptura: 170 x 105 mm. 38 línies. Lletra cursiva, no gaire
fàcil de llegir, atapeïda i molt densa. Obra escrita entre els anys 1636-
1668 pel pare Sebastià Sanjoan, frare franciscà del convent de Sant
Bernabé (Jesús-Tortosa).84

Al foli 2 r. hi ha una fervorosa dedicatòria del llibre «A la Purísi-
ma Concepción», desplegament de la que fa en el títol de l’obra: «...
Destina estas Glorias, el que las vindica, a la Purísima Concepción en
el primer instante de el ser físico y real de la misma Serenísima Reyna
de los Ángeles, María».

L’autor reivindica la figura i l’obra de Duns Escot, de qui diu que
és «Candor de la innocencia: Despecho de la emulación: Defensorio
de las glorias, Protector de la limpieza y dignidad de la Reyna de los
Cielos y Emperatriz de el universo, María...»

De l’obra, en destaquem els punts que segueixen:
«Recibe el grado de Dotor en París: defiende la Concepción, y

aclámanle todos por Dotor Sutil» (fol. 39 v.).
«Va Escoto a la lucha [por la causa de la Concepción inmaculada]

y la imagen de mármol de la Virgen le inclina la cabeza» (fol. 46 r.).
«Veense en París Escoto y Raymundo Lull. Firmó Escoto en la

doctrina de Raymundo?» (fol. 47 v.)
«El Beato Escoto fue uno de los cuatro más dignos ministros que

tuvo la Virgen Santísima» (fol. 67 v.).
«Ningún agravio haze el Dotor Sutil al Dr. Angélico en impugnar

su católica Dotrina» (fol. 118 r.). Cal entendre-ho especialment pel
que fa a la doctrina de la Concepció immaculada.

«El Consejo Supremo de España aprueva y autoriza la doctrina
de el Dotor Sutil» (fol. 123 v.). S’entén que es refereix a la doctrina
immaculista.

84. Al colofó del manuscrit, amb lletra d’una altra mà, del segle XVII final, llegim:
«Fr. Sebastianus Sanjoan, author huius libri, obiit die duodecima Mensis Septembris
anno 1675, etatis sue 76 parum plusve: iacet in Mausoleo communi fratrum Conventus
Sti. Barnabe Dertuse in Capitulo. Anima eius per misericordiam Dei requiescat in pace.»
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«Celebran a Escoto y a su doctrina los varones más grandes que,
después de su tiempo, conoció el Mundo» (fol. 134 v.). El pare Sanjoan
addueix testimonis de dominicans, agustins, carmelites, jesuïtes i altres
que han fet seva, entre d’altres, la doctrina de la Concepció
immaculada.

«Discípulos de Escoto» (fol. 162 r.).
«Testimonios de varios Autores acerca de las obras de Escoto»

(fol. 170 r.). Al foli 189 r. comença el «Catálogo de las obras que
escribió el Doctor Sutil», entre les quals esmenta el Libro de la Con-
cepción de la Beatíssima Virgen María.

Pel que fa a la doctrina de la Concepció immaculada defensada
per Duns Escot, el pare Sanjoan pren posició clara a favor del Doctor
Subtil i escriu:

«Él [Duns Escoto] fue el primero que reduxo a controversia
escolástica la questión de la puríssima Concepción en el primer
instante físico y real de la Santíssima Virgen... Si otro defendiera
la Concepción antes de él, ya no fuera en esso singular. Gloria
es suya; pero porque fue singular,  tuvo luego muchos
contradictores» (fol. 40 r.).

«El último y quarto ministerio que el Salvador uvo de enco-
mendar, para grande gloria y onrra de su Santíssima Madre, fue
el Patrocinio y defensa de su puríssima Concepción, cosa que
tanto cede en gloria de el mesmo Santíssimo ijo. Para esso no
escogería el sugeto más digno y más a propósito que se pudo
allar en la otra parte más acepta a su divina Magestad y más prin-
cipal de el universo? quién lo duda? Pues essa fue la Religión de
Nuestro Padre San Francisco; el sugeto, provado está con Sixto
quarto, que fue nuestro Beato Padre, Juan Duns Escoto, quando
dixo: ‘Ad protegendam dilectae matris dignitatem, Scotum Ordinis
Minorum, Doctorem eximium, ad Civitatem illam [parisiensem]
protinus destinavit’, et cetera. Bien pudo dezir la Virgen
santíssima a su cordial ijo, el Beato Juan Escoto, lo de el Salmo
63,2: Protexisti me, tú fuiste mi defensor y protector. Grande glo-
ria es ésta, singular blasón para el sutilíssimo Dotor, ser Protec-
tor y defensor de la Protectora y amparo de todas las Criaturas,
por más altas que en naturaleza u en méritos sean» (fol. 67 v.).

«El fidelíssimo Analista Uvadingo afirma que el Dotor Sutil
estava tan enamorado de la verdad que ninguna cosa escrivió
que la dexase sin examen y que no la pesasse en el fiel de la
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misma verdad, para assí ver y entender qué visos hazía a la pre-
sencia de tan claro espejo. Todas las cosas provava a esse toque
como en otra piedra Lydia, assí de las doctrinas de los Dotores
de casa, como de los de afuera. De essas procuró averiguar sus
principios, sus causas, efetos y conclusiones, y aun las razones
por que se pruevan, y todo a su fin de llegar a descubrir la ver-
dad. Algunos imaginaron que nuestro Sutil Maestro fue opuesto
a Santo Thomás, Dotor Angélico, por ver que resueltamente
escudriñava alta y profundamente su católica dotrina; pero que
aún quería penetrar sutilmente y con mucha atención y cuidado
los fundamentos que el Santo y angélico Preceptor en sus razo-
nes y dotrinas tenía. Pero a la verdad se engañaron, y lo enten-
derán fácilmente si agenos de pasión consideran que el Sutil
Dotor nunca pretendió deslustrar su católica dotrina», [antes
era] «muy atento y afecto a ella; la rumiava más que otros, y
aquella que le parecía bien tomava y de ella se aprovechava.
Verdad es que todo lo que otros con facilidad seguían de su
dotrina, él quiso discutirlo y penetrarlo más alta, más sutil y
más profundamente, porque nunca le pareció había de jurar in
fide unius magistri, sino sospesar la verdad por todos los cami-
nos possibles, ya valiéndose de la luz que para ello le dava éste,
ya de la que tomava de aquel, ya fuese San Buenaventura (no es
de casa?) ya Santo Thomás u qualquiera otro. Nunca al Angéli-
co Dotor molestó ni agravió, de palabra ni por escrito (díganme
en dónde?), antes la tomó con suma reverencia: y por essa ra-
zón, quando le impugnava, casi siempre passava en silencio su
santo nombre...» (fol.118 r.)85

El pare Sanjoan explica que els frares de l’orde franciscà, en el
capítol general celebrat a Toledo el 1587, es veieren motivats «a que
con grande y maduro acuerdo mandassen por un firme y duradero
estatuto que todos los Letores sean obligados a leer siempre y a ense-
ñar con todo cuydado la dotrina de el Dotor Sutil y sus católicas opi-
niones, y la razón de ello da el estatuto es porque es provechosa a la
Iglesia y a nuestra Religión. Por quanto la controversia que ay entre

85. Transcripció d’Enrique BAYERRI a Viage literario bibliográfico mariano...,
pp. 111-112. Aquesta defensa del pare Sanjoan i la relació que estableix entre Escot
i Tomàs d’Aquino es refereixen òbviament a la doctrina teològica sobre la Concepció
de la Verge Maria.
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el mismo Dotor Sutil y los otros dotores sutiliza los ingenios, susten-
ta las escuelas, y abriendo los caminos para hallar la verdad, la fo-
menta a ella misma» (fol. 121 r.). Esmenta les universitats que tenien
aleshores oberta «Cátreda de el Dotor Sutil, y destinados Maestros,
con dignos y justos salarios, para que lean su dotrina». A Espanya,
Alcalà de Henares, Barcelona, Salamanca, Saragossa, Tarragona; a
Portugal, Coïmbra. I fa una relació de totes les càtedres que l’orde
franciscà tenia «de puertas adentro» per a la formació dels propis
frares; l’any 1652 eren 41, repartides entre Espanya, amb 21, i les
colònies d’ultramar amb 20.

4.26. Varios Tratados de Santiago Pérez de Valencia, OSA, obispo de
Cristópolis (Tràcia). Còdex 289. Segle XV. (ACTo)

Volum imprès en paper a dues columnes. Caixa d’escriptura: 200
x 140 mm. 44 línies. Numeració moderna a llapis des del fol. 1 r. fins
al 264 r. Lletra gòtica alemanya amb moltíssimes abreviatures.

El volum inclou cinc tractats diversos publicats a València:
1. Exposició dels càntics, himnes i salms per als dies ferials ad

laudes (fols. 1 r.-13 d). Any 1484.
2. Expositio super Te Deum laudamus (fols. 34 r.-51 v.). Any 1485.
3. Expositio in Cantica Canticorum Salomonis (fols. 51 r.-165

v.). Any 1486.
4. Tractatus contra Iudeos (fols. 166 r.-221 v.). Any 1484.
5. Expositio super Magnificat et Benedictus et Nunc dimittis et

Gloria in excelsis Deo (fols.222 r.-264 d). Any 1485.
A la Tabula o índex de l’Expositio in Cantica Canticorum llegim

aquestes sentències immaculistes: «Anima Marie virginis non fuit
creata in puris naturalibus, sicut anime aliorum sanctorum, sed simul
fuit creata et sanctificata et gratificata et infusa. Cant. II, doctrina
secunda.»

«Beata virgo Maria in primo instanti sui esse sanctificata fuit...
preservata ab originali peccato traxit virtutem ex passione Christi.
Cant. VI, pars prima, doctrina VI.»

«Maria virgo duplici ratione non potuit morderi a serpente nec
suo veneno originali infici. Cant. II, doctrina IV.»

«Maria virgo per Christum et passionem suam fuit redempta sicut
ceteri fideles. Cant. II, doctrina V, et Cant. VI, pro prima doctrina.»

227



70 JOSEP ALANYÀ I ROIG

«Maria virgo triumphavit de diabolo... nec in sententia Ade
comprehensa sed absque originali peccato fuit concepta. Cant. V. pars
II per totum.»

A l’Expositio super Magnificat, hi trobem aquesta perla de la doc-
trina immaculista:

«Verum tamen per primum quod dicitur: «‘Spiritus sanctus
superveniet in te’ denotatur quod Spiritus sanctus iam antea
venerat in eam, nam supervenire presuponit ante venire, per quod
denotatur quod Spiritus sanctus iam venerat in Mariam in primo
instanti sue creationis et animationis, quare illa sanctissima ani-
ma simul fuit creata et sanctificata et corpori infusa, quandoquidem
sanctificatio in gratia preservavit eam ab omni malo et peccato
tam originali et actuali et veniali et confirmavit in omni bono...»
(fol. 22 d).

Així mateix Pérez de Valencia compta entre les dotze gràcies que
la Verge Maria rebé del seu fill Jesucrist la «preservatio ab omni
peccato, tam originali et actuali et veniali» per l’aplicació prèvia de
la seva redempció.

4.27. Sermones discipuli. Còdex 296. Segle XV. (ACTo)

Volum imprès en paper de fil a dues columnes, de 281 folis de
257 x 175 mm. numerats modernament. Caixa d’impressió: 165 x 115
i 51 línies. Lletra gòtica de darreries del segle XV amb moltes abreviatures.
Queda en blanc l’espai de moltes inicials que no s’han pintat.

El còdex conté una selecta col·lecció de 163 sermons en llatí,
dividits en tres seccions i formats amb doctrines espigolades «ex
diversis sanctorum dictis et ex pluribus libris» (fol. 281 d).

En el sermó 162, De beata virgine alius sermo (fol. 274 d), en
què es comenta el text de Lluc Fecit mihi magna qui potens est, en
l’exposició de les dignitats de la Verge Maria trobem expressada la
doctrina maculista: «... prima dignitas Marie est quod eam ab omni
peccato mortali, veniali et originali mundavit et custodivit [Deus]»,
quan fou santificada en el si de la mare com sant Joan Baptista. Així
mateix en el sermó De conceptione beate Marie virginis, on s’ensenya
un cop més la tesi maculista: «‘Sanctificavit tabernaculum suum
Altissimus’, Ps. 45. Hic dicendum est quod beata virgo Maria est
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sanctificata et privilegiata novem privilegiis et pre omnibus sanctis et
angelis. Hoc quere sermone CXLII. D» (fol. 12 a).

4.28. Homiliarum Iudoci Clichtovei tripartitarum pars secunda, que
peculiariter est de Sanctis. Còdex 316. Segle XVI.

Volum imprès en paper a tota plana, de 24 folis preliminar no
numerats i 719 pàgines numerades de 130 x 73 mm. de caixa
d’impressió. Fou imprès a Colònia «ex officina Eucharii» l’any 1535.

El volum conté quatre sermons per a la festa de la Concepció
immaculada i en tots ells s’ensenya la doctrina immaculista:

1. De festo Conceptionis B. Mariae virginis Sermo I. Hom pren
per tema el text del llibre de la Saviesa, cap. 7: «Speculum sine macula
Dei maiestatis». El sermó està dividit en dues parts: «In prima, figura
et auctoritate ostendetur puritas conceptionis gloriosae virginis Mariae.
In secunda vero idem fiet rationibus...» (fol. 11 r.).

2. De eodem festo conceptionis beatae Mariae virginis sermo
secundus. Tema: «Tu supergressa es universas», de Proverbis, cap.
31. El sermó té també dues parts: «In prima declaratur quid sit
peccatum originale et quae mala infert homini, ut intelligatur materia
praesentis solemnitatis. In secunda probandum est quod beata virgo
Maria fuerit concepta sine peccato originali» (fol. 17 r.).

3. De eodem festo conceptionis sacrosanctae virginis Mariae
sermo tertius. Lema: «Benedixisti, Domine, terram tuam», del salm
84. El sermó consta de dues parts: en la primera defineix el pecat
original i explica tots els mals que causa en la humanitat; «In secun-
da, rationibus et figuris est probandum quod beata virgo fuerit immunis
a macula originali» (fol. 21 r.).

4. De Conceptione Immaculata beatissimae virginis Mariae sermo
quartus, non vulgariter sed latine prolatus. Tema: «Speculum sine
macula Dei maiestatis», del llibre de la Saviesa, cap. 7. Trobem el pla
d’exposició del sermó: «Praesentem orationem in duas partes
dispartiemur. Quarum prior, id speculum ab omni suspicione culpae,
a parentum origine deductae, liberum esse rationibus ex sacrarum
literarum promptuario desumptis ostendet.  Posterior vero
adversariorum rationes, quibus suam nituntur fulcire sententiam,
elumbes, enermes et prorsus invalidas esse utcumque probabit» (p.
25 r.).
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5. LA PURÍSSIMA EN LA HISTÒRIA DEL BISBAT

5.1. Edad mitjana (segles XIII-XV)

El culte i devoció a la Puríssima al bisbat tortosí ha anat lligat des
dels orígens a l’orde franciscà i a l’espiritualitat pròpia dels frares
menors, de les menoretes i del venerable orde tercer. Per això, a les
viles i ciutats on hi havia un convent de l’orde i a les comarques de la
seva influència trobem ja des de l‘Edat Mitjana altars i capelles
dedicats a la Puritat de la Mare de Déu. Fou així a les esglésies
conventuals dels convents medievals de Tortosa, Castelló, Morella i
Onda (segle XIII-XV) i dels més moderns (Alcalà de Xivert, Benicarló,
Vila-real i Vinaròs (segles XVI-XVII), on trobem indefectiblement l’altar
de la Puríssima en una de les capelles laterals. En algunes esglésies,
com la conventual de les monges clarisses de Castelló, i en les de
concepcionistes franciscanes, ja més tardanes, d’Onda, Tortosa i
Benicarló, la Puríssima Concepció n’era titular i presidia l’altar major.

La cosa no era igual allí on hi havia convents de frares dominics i
en el seu entorn d’influència, perquè aquests eren maculistes d’acord
amb la tradició pròpia de l’orde i el pensament acadèmic de Sant Tomàs
d’Aquino.86 De fet, els dominicans, contraris a la predicació del misteri
de la Concepció i a la celebració de la festa, no s’avindran a assumir
l’immaculisme, al principi encara tímidament i sovint a la força, fins
a les darreries del segle XV, concretament a partir de 1476, quan el
papa Sixt IV, amb la constitució apostòlica Cum praeexcelsa, acceptà
per a tota l’Església llatina la celebració de la festa, aprovà els textos
litúrgics de la missa i ofici Sicut lilium en honor de la Concepció
immaculada de la Verge Maria, compostos per Lleonard de Nogarolis,
hi concedí indulgències i féu invitació pública i general a adherir-se
lliurement a la sentència escotista. Era aquell el temps en què dos
frares dominics, Nicolau de Pornussio i Vicent Bandelli, encapçalaven
i promovien a Itàlia duríssimes discussions i atacs contra la doctrina
immaculista; per això, el Papa, amb la constitució Grave nimis, pu-
blicada el 1482 contra els domincs de la Llombardia i, un any després,
contra tots els de l’orde que censuraven els escotistes, es declarà de-
fensor i patrocinador de la doctrina immaculista.

86. Tanmateix, també a l’orde dominicà hi hagué teòlegs immaculistes, d’entre
els quals destacarem Johann Tauler i Joan Bromiard.
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A la ciutat de Tortosa hi hagué també pugna doctrinal i tensió
entre els menorets i els dominicans durant segles. Mentre els primers
predicaven la Concepció immaculada de la Mare de Déu, en conreaven
la devoció popular i afavorien el culte a les esglésies dels seus convents
i entre els fidels cristians, terciaris o no, que compartien l’espiritualitat,
els segons ensenyaven la doctrina maculista a les càtedres del seu
estudi general, als Reials Col·legis i, sobretot, a la seu, on exercia de
teòleg lector un frare de l’orde de sant Domènec. Aquest, amb la gran
influència que tenia, orientava des de la seu i els centres de formació
principals del bisbat el sentit de la teologia i de la litúrgia per a tota la
diòcesi. Potser hauria estat una altra cosa si el beat Ramon Llull hagués
obtingut a la seu tortosina la canongia que Jaume II havia demanat
per a ell al bisbe Pere de Betet l’any 1309; però el bisbe, el 20 de
maig, feia saber al monarca que ell no podia conferir la canongia
vacant sense l’assentiment i voluntat del prior i Capítol de la seu, i
que, quan retornaria a Tortosa tractaria l’afer amb màxim interès tenint
en consideració l’honor i reverència degudes a la reial majestat.87

Podem dir, doncs, que al bisbat de Tortosa, a l’Edat Mitjana, el
primer focus irradiant de la devoció i culte a la Concepció immaculada
de Madona Santa Maria era el convent dels menorets de Morella amb
influència sobre tota la comarca dels Ports, la Tinença de Benifassà,
el Baix i Alt Maestrat i part de la Plana de Borriana; i no ho eren els
convents franciscans de Tortosa –el de Sant Francesc i el de Santa
Clara– perquè aquests eren neutralitzats per la influència dels frares
de Sant Domènec.

Per això, en general, a la ciutat de Tortosa i zona nord del bisbat,
la devoció i el culte litúrgic eren dedicats a Santa Maria, centrats

87. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Cancelleria, Cartes Reials Diplomàtiques
(CRD) 11578. Cfr. Heinrich FINKE, Acta Aragonensia, II, p. 880, doc. 558. Hi ha
publicada traducció de la carta episcopal feta per R. de Campfullós, de Mallorca, a
Diario de Barcelona de 17 de setembre de 1933, p. 5. Enric Bayerri se’n fa ressò i
constata que la canongia fou donada «a otro, por cierto no edificante» (Historia de
Tortosa y su comarca, VIII, p. 492). Mossèn Llorenç Riber afirmava en El Correo
Catalán de 18 de maig de 1947 que «fuera muy curiosa una exploración en el Archi-
vo Capitular de la sede de Tortosa, para averiguar si el Obispo trasladó a su Cabildo
la petición del Rey de Aragón y en este caso conocer las razones por las cuales no fue
admitido en su seno el apóstol mallorquín, a cuyo celo era estrecho todo el mundo.»
I mossèn Joan Avinyó, estudiós del lul·lisme, en El Terciari franciscà beat Ramon
Lull (Igualada 1912) insinuà sospites no infundades, que, l’any 1315 les autoritats
civils clamaven contra una injustícia canonical.
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exclusivament en la Maternitat divina, la Nativitat i l’Assumpció. No
trobem en cap cas com a titular, fora dels convents franciscans, la
Concepció immaculada de Maria. Ho proven les titularitats de la ca-
tedral (Nativitat), de les esglésies parroquials (Nativitat, Maternitat,
Assumpció), dels santuaris i ermites i de les confraries (Maternitat
sota advocacions locals diverses).

La prova que, fora de la influència franciscana, la devoció a la
Verge Maria se centrava en els misteris de la Maternitat divina i
Assumpció-Coronació, estretament lligats, la tenim en el fet que no
faltava a gairebé cap parròquia l’anomenada llitera o llit de la Mare
de Déu amb la imatge de la Dormició de Maria, que, el 15 d’agost, es
col·locava al bell mig del temple per a la veneració del poble i es
passejava en solemne processó pels carrers, com es fa encara avui a
Morella. A la catedral i en algunes de les parròquies més significades,
la solemnitat litúrgica hi solia enriquir-se, també a l’interior de
l’església major, amb la corresponent representació teatral, literària i
musical, de la Dormició i Assumpció; hi participaven homes i dones,
infants joves i grans, representant els personatges del misteri, això
és, la Verge Santíssima, l’apostolat, àngels portants i músics i encara
altres personatges bíblics i profetes considerats tipus de la Mare de
Déu. Així es feia a la catedral de Tortosa i a Morella, com era costum
de fer-se també a la seu de Tarragona, on, segons carta reial de Joan I
de 26 d’agost del 1388, els prohoms de la ciutat dubtaven «de fer la
representació de la assumpció de la Verge Maria sense licència e voler»
del rei. El monarca els animà a fer-la: «Perquè us certificam que a nos
plau e havem per agradable que façats la dita representació a honor
de la dita Verge Maria.»88

I creiem que no és cosa casual que els anys 1387-1388, just quan
al regne de València hi havia encès el virulent conflicte entre
l’inquisidor Nicolau Eimeric i els seguidors de la doctrina de Ramon
Llull, defensor de la Puríssima, el rei Joan, que s’hi implicà posant-se
de la part del lul·lisme, fes confirmació de les confraries de la vila de
Morella i de les aldees i atorgués l’aprovació reial d’aquelles que
eren «ordinate ad laudem et gloriam omnipotentis Dei eiusque
Genitricis Virginis Gloriose Marie... in orfanis maritandis, pauperibus
et aliis induendis.»89

88. ACA, Cancelleria, reg. 1836, fol. 4 r.
89. ACA, Cancelleria, reg. 1893, fols. 123 v.; 170 rv.; reg. 1894, fols. 19 r.-22 r.
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Sovint hom realçava les solemnitats marianes, una mixtura de
litúrgia i devoció, amb processons el mateix dia de la festa o amb les
anomenades processons claustrals, sabatines o dominicals, que solien
fer-se pel claustre de la seu o per les naus interiors, a la catedral i a
les esglésies.90 En aquestes processons hom portava, si n’hi havia, la
Verònica de la Mare de Déu o bé una imatge.

La Verònica de Madona Santa Maria, representació pictòrica so-
bre taula o pergamí de la santa faç de la Mare de Déu, lleugerament
inclinada, vestida amb una túnica i un doble vel cobrint-li el cap que
deixen veure només la cara i el coll, respon a l’antiga tradició del
retrat autèntic de Maria Santíssima fet per Sant Lluc i venerat des del
segle IV, de tanta devoció a l’alta i baixa Edat Mitjana.91 El rei Martí,
en donar-ne una a l’església de Santa Maria de Tovet, del bisbat de
Tarassona, la descriu amb devota excel·lència i bella precisió:

«Dum perexcelsa meritorum insignia quibus Regina celorum,
Virgo Dei genitrix gloriosa, sedibus prolata sideris quasi stella
matutina prerutilat devote considerationis prescrutamur, dum
etiam intra nostri pectoris archana revolvimus quod ipsa utpote
mater mercedis et gratie ac pietatis amica, humani generis

90. Una continuació de la processó claustral medieval és, al nostre criteri, la que
es fa avui amb el reliquiari de la Santa Cinta pel claustre de la seu tots els primers
diumenges de mes després de la missa. D’aquelles processons claustrals i, sobretot,
de les representacions teatrals dels misteris dins les esglésies n’ha quedat ben poca
cosa després de la purificació produïda arran del concili de Trento i de la influència
de l’espiritualitat jansenista, pròpia d’alguns rectors il·lustrats, culturalment
afrancesats, com fou el cas dels arxiprestos de Morella Gabriel Roselló de la Torre,
Josep Palos i Manuel Crosat (segles XVIII-XIX). Contra els abusos d’aquest tipus de
processons amb figurants i representacions teatrals dels misteris dins de les esglésies
hem trobat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, secció de la Reial Audiència, «Papeles de
Su Excelencia sobre figurones, ángeles, et cetera en las procesiones» (AP 567, fol.
152 r. i ss), una «Real Cédula de S. M. prohibiendo los disciplinantes, empalados y
otros espectáculos en las Processiones de Semana Santa, Cruz de Mayo, Rogativas y los
Bayles en las Iglesias, sus Atrios y Cementerios» de 12 de març del 1777 (AP 573,
fol. 37 r.) i la prohibició de la representació de la «Cama de la Virgen» dins l’església
de Sant Feliu de Guíxols, de 13 d’agost del 1779 (AP 609, fols. 417 v.-418 r.).

91. Marta CRISPI I CANTON, La verònica de Madona Santa Maria i la processó
de la Puríssima organitzada per Martí l’Humà, dins «Locus Amoenus», 2 (1996),
pp. 85-101. L’autora fa un estudi prou complet de les veròniques de la Verge Maria a
la Corona d’Aragó i de la devoció dels seus monarques –Pere III, Joan I i Martí
l’Humà– a la Puríssima.
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consolatrix et pro salute fidelium qui dellictorum honere
pergravantur exortatrix et pervigil ad Regem quem genuit
intercedit, dignum quin potius debitum arbitramur ut ad laudem
et honorem ipsius Virginis devotis basilicis in sui nominis honorem
fundatis, presertim ubi Altissimus plura et diversa miracula cotidie
opperatur, pia munera offeramus, imaginem itaque vultus predicte
gloriose Virginis depictam et sumptam proprie et subtiliter ab
ipsius facie depicta per Beatum Lucham evangelistam in
memoriam et reverentiam eiusdem gloriose virginis, nobis una
cum cappillis seu parte cappillorum suorum super dicta imagine
apositis et spansis missam per Illustrissimum Regem Franchorum,
quam pro singulari dono recepimus, Ecclesie Beate Marie de
Tovet... ducimus offerendam et remittendam et ibi devote
custodiendam et conservandam jubemus cunctis temporibus in
futurum ad perpetuam huismodi muneris oblationem...» 92

A la seu de Tortosa, una de les esglésies que Martí l’Humà anomena
«devotis basilicis in honorem nominis Beate Virginis Marie», hi ha
hagut des de l’Edat Mitjana una verònica de Maria. La que conservem
avui al tresor de la catedral, en substitució d’una altra més antiga, és
una pintura al tremp d’ou sobre taula, de 51,5 x 25,5 cm, obra atribuïda
a Jaume Cabrera, datada cap al 1410, que podem posar-la com a cap
de sèrie perquè és més refinada que no les altres veròniques
conegudes.93 Segons José i Pitarch, les característiques d’icona que
presenta li atorguen una certa atemporalitat dins la producció de Jaume
Cabrera, per bé que s’aproxima més, per la linealitat dels trets i pel
modelat dels petits plecs, a les obres del pintor que demostren una
dependència més gran dels esquemes de la pintura d’arrel italiana de
la segona meitat del segle XIV.94 Creiem que allò que un bisbe porta a
les mans en una escena processional del retaule major de Santa Maria
de l’Estrella de la catedral de Tortosa és el reliquiari de «la faç de
Madona Santa Maria» que trobem als inventaris de la seu.95

92. ACA, Cancelleria, reg. 2193, fol. 155 v. Lletra reial signada a Saragossa el
darrer dia del mes, 29 de febrer del 1400, diumenge de Quinquagèsima.

93. Ens referim a les veròniques de les seus de Vic i València, d’una col·lecció
particular de París i de la col·lecció Soler Rovirosa de Barcelona.

94. Antoni JOSÉ I PITARCH, 262. Verònica de la Verge, dins «Millenum», Barcelo-
na, 1989, pp. 338-339.

95. Josep ALANYÀ I ROIG, La Santa Cinta, tresor del bisbat de Tortosa, dins
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A l’Edat  Mit jana,  entre els  defensors de la  Concepció
immaculada al bisbat de Tortosa cal esmentar els Manresa, una
família nombrosa de Morella que tenia entre els seus membres més
destacats apotecaris, notaris, juristes i clergues, un dels quals
criminós: Pere Manresa, apotecari;96 Pere Manresa, clergue diocesà
i capellà reial de Martí I, qui demanà per a ell a Benet XIII la
«scribania officialatus Episcopatus Maioricensis»; 97 fra Guillem
Manresa, mestre «in Sacra Pagina» i guardià del convent de Sant
Francesc, que creiem autor del Tractat de la immaculada concepció;98

Francesc Manresa, notari, propietari del Vademècum que inclou el
Tractat;99 Blai Manresa, marmessor del testament de Na Ozenda a
favor de l’hospital de Sant Llàtzer per a leprosos;100 altre Guillem
Manresa, veí del carrer del Pes;101 i Jaume Manresa, clergue, «capellà
fill de perdició, inculpat de diverses crims e fort enormes», que el
rei Martí envià al bisbe de Tortosa «pres e ben guardat» perquè
«mogut de sperit diabolical, una nit, hora captada, haja trencada la
presó d’aquexa vila [de Morella] e mes ab clau fictícia e falsa per
una spillera de la dita presó haja ubert lo cadenat del bacinet que la
un d’aquelles dos persones que tenits en la dita presó delats de crim
de furt, appellat Pedro Martínez, tenia en son cap ab contraclau, e
aquell levat, ab certs peladors haja feta al dit presoner corona
adulterina...»102

La família Manresa i el venerable tercer orde franciscà, amb els
menorets conventuals, erigiren a les darreries del segle XIV la primera
esglesiola dedicada a la Puritat de la Verge Maria extramurs de

«Lux Dertosae», p. 62. La Verònica de la seu de Tortosa és semblant a la que fou de
Martí I i avui es venera a la catedral de València, ben diferents totes dues de les
veròniques del Museu de Belles Arts de Sant Pius V de València i Col·leció Durrieu.
Arxiu Històric Diocesà de Tortosa, Capítol de la Seu, Inventaris dels anys 1765,
1819, 1822 i 1837.

96. ACA, Cancelleria, reg. 1864, fols. 132 v.-129 r.
97. ACA, Cancelleria, reg. 1865, fol. 58 v.; reg. 2292, fol. 1 r.
98. Arxiu Històric Eclesiàstic de Morella (AHEM), Protocols de Joan Guerau,

any 1423, s.f.
99. Manuel BETÍ, Notícies de dos manuscrits de l’Arxiu de l’Arxiprestal de

Morella, a «Butlletí de la Biblioteca de Catalunya», any IV, 7 (1917), p. 48.
100. AHEM, Protocols de Martí Strany, any 1348, s. f.
101. ACA, Cancelleria, reg. 688, fol. 146 v.
102. ACA, Cancelleria, reg. 2232, fol. 175 v.
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Morella, a la dreta del camí del Forcall, prop del portal d’En Camarasa.
Més tard, a les darreries del segle XV, fou engrandida a despeses dels
terciaris franciscans, que en tenien cura; per això figura a la
documentació dels segles XIX i XX amb el nom de «Patronato de Nues-
tra Señora de la Puridad».103 L’església és un edifici interessant pel
seu valor històric i artístic, però està sense coberta i els seus murs en
estat ruïnós, de manera que nit i dia mostra al cel el gran laberint de
còdols del paviment.104

Entre els clergues tortosins foren certament immaculistes els
capellans reials i domèstics de la Cort: Guerau Domènech, rector de
Benicarló;105 Bernat Castella, rector de Tivissa;106 Jaume Ballester,
beneficiat de la seu de Tortosa;107 i Pere Pasqual, rector de la Fatarella.
108 Tots quatre eren capellans de Pere el Cerimoniós, el qual havia
estat fundador de la Confraria de la Puríssima amb seu al Palau Reial
major de Barcelona l’any 1333, quan encara era príncep, i, ja rei,
donà llicència de llegir i explicar l’art i ciència de Ramon Lull per
tota la Corona d’Aragó a Berenguer Fluvià.109 Hem d’esmentar també
Martín de la Cueva, rector de Batea,110 Miquel Sagarra, canonge de
Tortosa111 i Llorenç Manresa, clergue tortosí,112 capellans del rei Joan
I; Berenguer Tarragó, rector d’Orta,113 Joan de Mora, rector d’Ascó,114

Ferrer d’Anglesell, rector de la Palma d’Ebre,115 Bernat Lorach, rec-

103. Arxiu Municipal de Morella, Libro o índice de todos los papeles conteni-
dos en este Archivo de la Villa de Morella, fol. 117 v.

104. Miguel GARCÍA LISÓN i Arturo ZARAGOZA CATALÁN, Pequeñas intervencio-
nes en Morella y el Maestrazgo durante 1985, dins «Boletín de Amigos de Morella y
su Comarca», VIII (1986-1987), pp. 124-125. Josep ALANYÀ I ROIG, Urbanisme i
vida a la Morella medieval (s. XIII-XV), pp. 188-193.

105. ACA, Cancelleria, reg. 911, fols. 104 v.-105 r.
106. ACA, Cancelleria, reg. 924, fol. 89 r.
107. ACA, Cancelleria, reg. 1275, fol. 25 r.v.
108. ACA, Cancelleria, reg. 1886, fols. 177 v.-178 r.; reg. 1894, fol. 173 r. Josep

ALANYÀ I ROIG, Pere Pasqual, fill i rector de La Fatarella, capellà del rei Pere el
Cerimoniós, i l’origen del culte a la Mare de Déu de la Misericòrdia (s. XIV), dins
«Anuario de Estudios Medievales» 35/2 (2005), pp. 951-970.

109. ACA, Cancelleria, reg. 2194, fols. 77 v.-78 r.
110. ACA, Cancelleria, reg. 1690, fols. 7 r.-8r.
111. ACA, Cancelleria, reg. 1881, fol. 51 r.v.
112. ACA, Cancelleria, reg. 1928, fol. 130 r.v.
113. ACA, Cancelleria, reg. 2134, fol. 61 r.; reg. 2167, fol. 68 r.
114. ACA, Cancelleria, reg. 2172, fol. 14 v.
115. ACA, Cancelleria, reg. 2185, fol. 48 r.v.
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tor de Traiguera,116 Bernat Puigalt, beneficiat de Santa Maria de
Morella,117 Ramon Guasch, beneficiat de la seu de Tortosa,118 i Nicolau
Alamany, rector de Catí,119 capellans de Martí l’Humà, qui, el 25 de
novembre de 1399, atorgà llicència a Eximèn Tomàs i a fra Pere Rossell
de llegir i explicar la doctrina lul·liana per tots els dominis reials;120

Pere de Garret, rector de Batea, capellà de Ferran d’Antequera;121 i
Arnau Llacuna, beneficiat de la seu de Tortosa, capellà d’Alfons el
Magnànim.122

La creença i defensa de la posició immaculista anaven íntimament
lligades, a casa nostra, a l’espiritualitat franciscana i a la doctrina de
Ramon Llull, que tan durament atacà l’inquisidor Nicolau Eimeric123

i tan decididament defensaren els reis d’Aragó, sobretot Joan I124 i
Martí l’Humà.125 En efecte, el rei Joan defensava obertament les obres

116. ACA, Cancelleria, reg. 2185, fol. 111 v.
117. ACA, Cancelleria, reg. 2200, fol. 141 r.v.
118. ACA, Cancelleria, reg. 2205, fol. 27 v.
119. ACA, Cancelleria, reg. 2206, fol. 105 v.
120. ACA, Cancelleria, reg. 2194, fols. 77 v.-78 r.
121. ACA, Cancelleria, reg. 2395, fol. 152 v.
122. ACA, Cancelleria, reg. 2485, fol. 59 v.
123. Jaume DE PUIG I OLIVER, Nicolau Eimeric i Raimon Astruc de Cortielles.

Noves dades a propòsit de la controvèrsia mariana entorn de 1395, dins «Annals de
l’Institut d’Estudis Gironins», 25 (1979-1980), pp. 309-331. Ídem, El procés dels
lul·listes valencians contra Nicolau Eimeric en el marc del Cisma d’Occident, dins
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», 56 (1980), pp. 319-463.

124. Una de les obres que explícitament defensà Joan I fou la Philosophia amoris
amb lletra reial signada a Barcelona el 25 d’abril de 1388 «pro articulis libri Raymundi
Lulli intitulato Philosophia amoris» (ACA, Cancelleria, reg. 1892, fol. 217 v.).
Tanmateix, el rei, pragmàtic, fou prudent sobretot en qüestions teològiques per no
agitar més les aigües de la disputa entre lul·lians i antilul·lians, quan sabem que
havia pres partit a favor del lul·lisme. Aquesta prudència la veiem a la lletra dirigida
a Francesc Pereta el 15 d’octubre de 1393, de Tortosa estant, en què li mana de triar
unes cases o cambres del Palau Reial menor de Barcelona o del Palau Major en
absència de la Cort i assignar-les a «Neximeno Thomàs, prevere, e a aquells que ell
hi volrà acullir» perquè «ells estien e habiten en un dels dits palaus on puxen estudiar
e legir la art e doctrina filosòfica del doctor e gran filosof cathalà en Ramon Llull,
Exceptat, però, la art que féu sobre Theologia, la qual no volem que si puxa legir»
(ACA, Cancelleria, reg. 1927, fols. 99 v.-100 r.).

125. F. GAZULLA, Los reyes de Aragón y la Purísima Concepción de María, dins
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», III (1905-1906), pp.
1-18; 49-53; 143-151; 224-233; 258-264; 388-393; 476-483; 546-550; IV (1907-
1908), pp. 37-41; 116-122; 137-146; 226-234; 298-303; 408-416. Fidel FITA, Tres
discursos históricos. Panegírico de la Inmaculada Concepción, Madrid, 1909.
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de Ramon Llull126 i, en lletra signada a Saragossa el 23 de juliol de
1388, donava a Eimeric només sis dies per abandonar el regne de
València, on s’havia enverinat el conflicte entre els lul·listes valencians
i l’inquisidor.127 El primer dia de juny de 1389, «sub sigillo secreto»,
escrivia al papa Climent VII d’Avinyó per comunicar-li la defensa
que feia de la doctrina de Llull.128 Pocs mesos després, era novembre,
Eimeric presentava al Papa el tractat Expurgate vetus fermentum, una
impugnació sistemàtica i raonada de fins a cent afirmacions que
l’inquisidor afirmava haver trobat en les obres lul·lianes. I pel
desembre feia públic el Dialogus contra lulistas, un pamflet de blasme
i ridiculització sense límits contra els lul·listes. L’inquisidor caurà en
desgràcia del monarca i el rei, l’octubre de 1393, justament des de
Tortosa, tornarà a recordar als oficials reials, bisbes i nobles de la
Corona d’Aragó l’ordre d’exili decretada contra ell el 8 d’abril del
mateix any, comunicada a l’inquisidor i al Papa. Un any abans, Joan I
havia donat llicència «ut scientia Magistri Raymundi Lulli legatur
publice per totam terram et dominationem nostram».129

El 1394, signat a València el 14 de març, es féu públic per a tots
els dominis reials l’«Edictum Regis Johannis super puritate Sancte
Concepcionis Marie Virginis gloriosissime Matris Dei».130 Pocs dies
després, el 23 de març, el monarca declarava enemic seu i públic fra
Nicolau Eimeric.131

Malgrat l’actitud del monarca, la pugna oberta entre maculistes
dominicans i immaculistes lul·listes no minvava. Així, a Girona, el
dia de Sant Domènec, un frare dominicà féu predicació contra la
Puríssima Concepció de Maria, fet que, conegut per Joan I, aquest
condemnà vivament amb lletra signada a Ciutat de Mallorca el 27
d’agost de 1395.132 En desgreuge, amb carta signada a Valldonzella el
5 de desembre, manà que es fessin festes molt solemnes el dia de la
Puríssima, divendres, dia 8, a la ciutat de Girona.133 I, a Lleida, el

126. ACA, Cancelleria, reg. 1869, fol. 73 r.v.; reg. 1870, fol. 4 v. Hi insistia
novament l’any 1391 (reg. 1850, fols. 103 v.-104 r.).

127. ACA, Cancelleria, reg. 1869, fols. 72 r.-72 v.
128. ACA, Cancelleria, reg. 1873, fols. 45 r.-46 v.
129. ACA, Cancelleria, reg. 1925, fols. 119 r.-121 r.
130. ACA, Cancelleria, reg. 1883, fols. 62 v.-63 v.
131. ACA, Cancelleria, reg. 1883, fols. 73 v .-74 r.
132. ACA, Cancelleria, reg. 1967, fols. 49 v.-50 r., 54 v.-55 r.
133. ACA, Cancelleria, reg. 1968, fol. 67 r.

238



81CULTE I DEVOCIÓ A LA PURÍSSIMA AL BISBAT DE TORTOSA

1398,134 el bisbe tenia tancat a les presons episcopals fra Pere Castell
«a instància de Maestre Nicholau Eymerich, enqueridor» perquè,
segons el text de la carta de denúncia del fet i d’intercessió per la
víctima, escrita pel rei Martí al bisbe Guerau de Requesens el 22 de
febrer,

«és estat condempnat e perseguit per lo dit enqueridor més
per zel de iniquitat que de justícia per ço quel dit frare Pere
mantenie la art e sciència de Maestre Ramon Lull... per la qual
condemnació lo dit frare Pere bé ha VIII anys és estat pres e
detengut en gran misèria, e com ell, on hagués errat, nos vulle
partir de obediència de Sta. Mare Esgleya ans se vol conformar
ab aquell axí com crestià deu fer, per la qual rahó vènia no li deu
ésser denegada, maiorment atès la gran penitència que feta ha.
Per ço, honrat Pare, vos pregam que per reverència de Déu e nostra
vullats soltar o donar manera quel dit frare Pere puxe ésser deliure
de la dita presó en special pus ne a vós ne a vostre official no
conste de culpa del dit frare Pere ni per procés vos és estat
mostrat.» 135

El rei Martí, des de Saragossa, el 25 de novembre de 1399, escrivia
al bisbe i Capítol de la seu de Barcelona i als majorals i confrares de
la Confraria del Senyor Rei, manifestant-los que volia «ennobleir e
magnificar la solennitat o festa de la Concepció de nostra dona Santa
Maria» i per això –els deia– «havem feta certa ordinació, la qual sie
aquí en nostre palau maior cascun any celebrada lo dia de la dita
festivitat... com la Regina dels Àngels meresca molt maior honor que
no li pot ésser feta...» 136 El 1402, el monarca, tot lamentant l’absència
del bisbe i Capítol a la festa de la Puríssima del palau major de l’any
anterior perquè els majorals de la confraria «de la humil Verge Madona
Santa Maria» no els l’havien notificada a temps, els demanà que, per

134. Aquest mateix any, el 17 de gener, el rei Martí confirmava plenament la
«Exequtoria Regis Johannis declarationis quod Virgo Maria in conceptione sua fuit
omnino a peccato originali exempta». (ACA, Cancelleria, reg. 2190, fols. 109 v.-113
r.). Més tard, el 26 d’abril del 1408, el rei Martí farà pública adhesió a favor de la
immaculada concepció de la Mare de Déu en els mateixos termes que l’havia defensada
el seu germà, el rei Joan I. (ACA, Cancelleria, reg. 2183, fols. 54 r.-55 r.; 59 v.).

135. ACA, Cancelleria, reg. 2166, fol. 109 r.v.
136. ACA, Cancelleria, reg. 2243, fol 32 v.
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tal que en els anys esdevenidors no hi faltessin, volguessin «açò fer
continuar e metre en vostra consueta». 137 I per a la festa els envià des
de València «la Verònica de Madona Santa Maria», a retornar després
de passada la celebració.138

Mentre Martí I celebrava solemne festa de la Puríssima, defensava
públicament i amb ferma convicció el misteri i en fomentava el culte
i la devoció, els frares predicadors el negaven obertament, com ho
féu un d’ells, fra Miquel Despuig, lector de la seu de Barcelona, per a
qui el monarca, assabentat que «ha dit públicament, legint en cadira,
que tota persona és heretge qui aferm que algú concebut per ajustament
de hom e de fembra sie sens peccat original, no faent ne excepció de
la Verge Maria, de la qual cosa, si vera és estada, mereix greu càstich
e dura pena», requerí del bisbe i Capítol i del veguer de la Ciutat
Comtal i el Vallès «que encontinent, si ja fet no ho havets com los
seus actes requiran que ho dejats haver fet, remogats e relevets lo dit
frare Miquel del offici de lector demunt dit».139

A Tortosa, els frares dominics, establerts al convent de Sant
Domènec,140 des del pontificat d’Esteve d’Omale o Malet (1351-1356)
tenien assignada la plaça del «lector de Sede» o «theologus», i un
dels seus membres, mestre en Teologia i Sagrada Escriptura, home de
vida honesta, recta doctrina i bons costums, tenia la funció d’ensenyar
i explicar públicament a la seu la Sagrada Escriptura els dies i hores
assenyalats pel bisbe amb el consell del Capítol. Així ho explicava el
bisbe Jaume d’Aragó: «Donat que alguns, a causa de la pobresa y
també a causa de les obligacions dels oficis religiosos, perden
l’oportunitat de llegir i progressar, amb una pia intenció va ser proveït
pel senyor Esteve, predecessor nostre de bona memòria, amb el consell
i consentiment del Capítol de la nostra Església de Tortosa, que aquesta

137. ACA, Cancelleria, reg. 2245, fols. 47 v.-48 r; 57 v.-58 r.
138. ACA, Cancelleria, reg. 2245, fols. 59 v.; 62 v. Cfr. Marta CRISPÍ I CANTON,

La verònica de Madona Santa Maria i la processó de la Puríssima organitzada per
Martí l’Humà, dins  «Locus Amoenus» 2 (1996), pp. 90-94.

139. ACA, Cancelleria, reg. 2245, fols. 67 r.v.; 81 v.; 96 r.
140. El convent de Sant Domènec de Tortosa, per al qual hi havia concessió de

construir-lo des de 1248, sembla que no existí efectivament fins al 1321 amb la
presència de la primera comunitat, com ho afirmen Narcís Feliu de la Penya i Emili
Morera (Tarragona cristiana, II, pp. 833-839) encara que Bayerri, confonent la creació
del Col·legi de Sant Jordi i Sant Domènec amb el monestir, dóna la data de 1368
(Historia de Tortosa..., VIII, pp. 508-509).
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Església tingui un o un altre religiós o lector que instrueixi els
canonges, sacerdots i altres en les Sagrades Escriptures». Els lectors
dominicans, nomenats pel capítol provincial d’Aragó i més tard pel
capítol general de l’Orde, diuen els documents que «la misma Iglesia
Catedral los hospedaba y los trataba como a los mismos canónigos,
admitiéndolos al común refectorio».141

La lectoralia s’organitzà d’acord amb la primera reglamentació
d’Alexandre III, publicada l’any 1179 en el tercer concili del Laterà,
i la segona, d’Innocenci III, de 1215, en el quart concili del Laterà, en
virtut de la qual era preceptiva per a les esglésies metropolitanes.142

El concili provincial de Lleida del 1229 urgí la seva creació per a tots
els bisbats de la Tarraconense i al principi del segle XV ja existia a
totes les seus; fou instada novament pel concili de Basilea (1431-1441).

La institució de la lectoralia de Sede, confirmada novament per
Jaume d’Aragó (1362-1369) amb l’acord del Capítol, era beneficiària
d’un llegat de Bartomeu Pons, qui, segons el pare Diago, l’havia deixat
en testament de 1362 per a la fundació d’una capella dedicada a Sant
Pere i Sant Pau, situada vora el Portalet de la muralla del barranc del
Rastre, on hi havia la casa i molí d’oli adquirits pel bisbe i Capítol
per a residència i manteniment del primer lector dominicà de la seu,
fra Bartomeu Gastó, i dels seus successors en la lectoralia; el llegat
incloïa la fundació d’un benefici a l’esmentada capella, que havia
d’obtenir sempre un frare dominicà.143 En aquest indret s’aixecà el
1368 la Domus Sapientiae o Col·legi de Sant Jordi i Sant Domènec.

El patronatge de la fundació anava a càrrec del Capítol de la seu i
així consta en lletra reial de Joan II, del 1459, arran de l’arbitratge del
monarca entre els frares i els canonges en un moment crític: «... e per
ço com lo dit Orde donava lector per a la Seu de aquexa ciutat, e en la
dita casa aturaven pochs religiosos, tots temps lo Capítol de aquexa
Seu és stat conservador de la dita casa. Ara que vosaltres haveu
delliberat separar la dita lectura e aturar vos la dita casa ab los llibres,

141. Arxiu Capitular de Tortosa (ACTo), Colegio de Santiago y San Matías,
carpeta 2. Publicat per Joaquín ITURAT GARCÍA, Sobre los orígenes del Seminario
Conciliar de Tortosa, p. 21. Josep ALANYÀ I ROIG, El Seminari Diocesà de Tortosa,
pp. 61-62; 131-133.

142. Decretales Gregorii IX, lib. 5, t. 5, c. 1.
143. Francesc DIAGO, Historia de la provincia de Aragón de la orden de los

predicadores, llibre 2.
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rendes e béns de aquella, en gran preihuí e dan del dit Orde... pregam
vos per ço e encarregam... que lo dit Orde, donat lector sufficient a
aquexa sglésia, segons per vosaltres serà demanat, lo lexeu continuar
sa lectura...»144

Tenim notícia d’alguns frares que hi foren lectors i predicaven
«contra la Puríssima Concepció de Maria»:

1. Fra Guillem Cunill, «lectorem Sacre Theologie in sede
Dertusensi», a qui Pere III, l’any 1358, havia escollit per a una
ambaixada reial «pro aliquibus negotiis nostris. . .  ad partes
remotissimas».145

2. Fra Francesc Marmany, el qual «grammaticam, logicam et
naturalem scientiam successive docuerit per sex annos deinde tam
intra ecclesiam cathedralem Dertuse, cuius lector extitit, quam intra
diversos conventus sui ordinis per XII annos legerit Theologiam
feceritque cursum suum completum in studio generali sue ordinis
Barchinone utpote quin ibidem fuit biblicus bacallarius, magister
studentium et lector principalis regens cathedram dicti studii
generalis», per a qui, l’any 1377, Pere el Cerimoniós demanava al
papa Gregori XI la concessió del mestratge en Teologia i la «insignia
Magistratus».146

3. Fra Joan Sanç, de la província de Provença, qui, l’any 1400,
amb lletres de Pedro de Luna, «administrador perpetual de l’Esgleya
de Tortosa», i d’altres, volia «gitar de la lectoria... frare Anthoni dez
Puig».147

4. Fra Antoni Despuig, de la província d’Aragó, «qui ha la dita
lectoria a sa vida axí per concessió del Capítol com a fundador de la
lectoria dessús dita com per confirmació del Maestre General del dit
orde».148

La influència doctrinal de la lectoralia i l’absència de bisbes
procedents de l’orde dels menorets afavoriren la posició maculista
del clergat secular tortosí. Per la documentació coetània coneguda,
pels ensenyaments que els dominics impartien als estudiants de

144. ACTo, Colegio de Santiago y San Matías, carpeta 2. Joaquín ITURAT GARCÍA,
Sobre los orígenes del Seminario Conciliar de Tortosa, p. 22.

145. ACA, Cancelleria, reg. 1070, fol. 82 r.
146. ACA, Cancelleria, reg. 1233, fol. 105 r.v.; reg. 1254, fol. 54 v.
147. ACA, Cancelleria, reg. 2172, fols. 109 v.-110 r.
148. ACA, Cancelleria, reg. 2172, fols. 109 v.-110 r.
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Filosofia i Teologia i pel recel que el clergat diocesà solia tenir envers
els pietosos franciscans per tal com agombolaven devots i en rebien
donatius prenent-los de les parròquies, podem saber, més que deduir,
que no eren pocs els clergues seculars que mantenien la posició
maculista.149 Així s’explica que el rei Martí faci al·lusió a «aliqui
districtuales officialatus ville Morelle» quan, el 18 de juny de 1402,
es manifestava decebut i disgustat en saber que aquells preveres
diocesans i un seu capdavanter, de cognom Barberà, «velut infatuati»,
eren contraris al misteri de la Concepció immaculada de Maria i a
tota la doctrina de mestre Ramon Llull,

«non advertentes quam digni reprehensione et punitione
existunt illi qui venientes contra edicta et provisiones principis
seminant in populis scandala ipsosque deviant a semita veritatis,
arti et doctrine illius magni philosophi et doctoris eximii Magistri
Raymundi Lulli suisque discipulis detrahunt eosdemque multis
injuriis afficiunt et verbis nephandis et contumeliosis impellunt,
nedum in offensam Dei et proximi verum etiam in vilipendium et
neglectum nostri propositi et ordinationis honeste, quibus cautum
et provisum existit quod ars, libri et discipuli dicti Magistri
Raymundi sub nostra sint salvaguarda, protectione et guidatico
speciali.»150

Evidentment eren els lul·listes i immaculistes del bisbat, els frares
menorets els primers, els injuriats i calumniats pels maculistes
antilul·lians, i es produí entre tots dos bàndols enfrontaments personals
i col·lectius carregats de passió en una diòcesi que ja feia temps que
patia greus conseqüències per l’absència del bisbe. La situació del
bisbat tortosí privat de pontífex desagradava tant al rei que, prenent
la via directa, intentà d’obtenir de l’administrador apostòlic, Pero de
Luna, la renúncia o la comanda de l’administració en benefici d’un

149. Tenim notícia documental de la Cancelleria Reial dels conflictes originats
entre els franciscans del convent de Morella i el clergat de Santa Maria la Major, la
qual cosa ens pot explicar que, segons dades de l’Arxiu Històric Diocesà de Tortosa,
entre els nombrosos beneficis instituïts a l’arxiprestal morellana no n’hi hagi cap de
la Puríssima.

150. ACA, Cancelleria, reg. 2198, fol. 60 r. Lletra reial signada a València el 18
de juny de 1402 i dirigida a l’oficial eclesiàstic de Morella i a les altres autoritats
eclesiàstiques competents.
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prelat que fos bisbe i pogués celebrar les funcions pontificals a la
seu. Així ens consta per una lletra reial escrita al propi administrador
el 13 de gener de 1401, en què li recordava

«que per mossèn Pere Ça Garriga vos havíem tramès a pregar
de paraula que lexàssets o comanàssets la administració de la
vostra esgleya e bisbat de Tortosa a mossèn l’Archabisbe d’Atenes,
nostre conseller e antich servidor, axí com a aquell per lo qual
som certs que la dita esgleya serà ben regida en aquells temps de
l’any que és de necessitat axí en donar òrdens com en altra mane-
ra haver prelat president en cascuna esgleya cathedral, e havem
sabut per letres del comanador de la Mercè de Perpenyà que vós
havets respost al dit mossèn Pere que per nostra reverència vós ho
faríets sinó car vos ne era stat parlat en favor de un bisbe framenor
qui era a Tarragona per semblant administració de aquella esgleya.
E som maravellats que en aquest cas ni en altres sie mesa paritat de
pregàries a les nostres a instància d’alguna altra privada persona, e
que de semblant cosa no’ns sie complagut per vós...»151

A la vista del contingut de la carta tenim la impressió que Pero de
Luna no tenia cap intenció ni voluntat de renunciar o traspassar
l’administració tortosina i que seguia una calculada estratègia per
quedar bé davant el monarca fins i tot en el detall de dir-li que, si
dilatava la decisió, era perquè estava a l’expectativa que l’acceptés
un immaculista, això és, «un bisbe framenor qui era a Tarragona per
semblant administració de aquella esgleya». I així devia ser, puix, tot
i que la carta reial li demanava una prompta resposta afirmativa, el 10
de febrer el rei n’hi havia d’escriure una altra perquè Pero de Luna no
s’havia dignat a contestar-li la primera.152

L’absència de pontífex continuà com una mala condemna caiguda
sobre la diòcesi tortosina. En efecte, Francesc Climent Sapera, bisbe
de Tortosa des del 1406 i, abans, secretari de Pero Martínez de Luna
quan havia estat cardenal d’Aragó, era a Avinyó, cridat pel papa Benet
XIII per col·laborar-hi en la diplomàcia pontifícia davant els reis de
França i Castella.

Francesc Climent era franciscà i el rei Martí devia creure que, si

151. ACA, Cancelleria, reg. 2211, fol. 39 v.
152. ACA, Cancelleria, reg. 2211, fol. 44 r.v.
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ell hagués residit a la seu tortosina, l’immaculisme hi hauria arrelat,
s’hi hauria difós i hauria gaudit d’aquella protecció i defensa que la
monarquia d’Aragó volia i exercia. En aquesta clau creiem que s’han
d’entendre les paraules del monarca, severes i de gran preocupació,
dirigides a Benet XIII en carta signada a Barcelona «sub nostro sigillo
secreto» el 22 de gener de 1409:

«Beatissime Pater. Usquequo obliviscetur in finem Vestra
Sanctitas Ecclesiam Dertusensem, que sola sedet et expers thori
sponsi sui, qui per orbem vagatur, ducit quare vidua in planctibus
et singultibus dies suos. Enim vero, Sanctissime Pater, hec per
Sanctitatem Vestram non debent equanimiter tolerari. Eam quippe
latere non credimus quod a longevis citra temporibus jam dicta
ecclesia, orba suo pastore,153 lupis rapacibus cogitur ancillari, ex
quo nedum sibi sed civitati Dertuse evidentia damna et scandala
sunt secuta et sequi sperantur multo maiora propter bandositates
ingentes ibidem suscitatas nisi sepedicta Sanctitas aliter duxerit
ordinandum. Quapropter eidem Sanctitati humiliter supplicamus
quatenus, ut imminentibus scandalis occurratur, Episcopo Civitatis
ipsius mandare dignetur expresse quod, quibusdam negotiis
postergatis, de facto visitet sponsam suam et cum ea ducat in
gaudio de cetero dies suos. Hoc perfecto, Beatissime Pater, votis
nostris gratum adveniet ipsique Sanctitati, quam in longevum
conservet Altissimus, gratiarum impendemus debitas actiones.»154

A l’inconvenient de l’absència d’un bisbe que, sensible a la posició
dels reis, pogués promoure la devoció i culte a la Puríssima, s’hi afegia
a Tortosa, amb una indefensió més gran que en altres bisbats, una

153. El rei Martí recorda així al Papa que el bisbat de Tortosa havia estat vacant
vuit anys des de la mort de Guillem de Torrelles fins al nomenament del seu successor,
Hug de Llupià, i altra vegada després del trasllat d’aquest a València l’any 1398. El
Capítol tortosí elegí aleshores per a bisbe el prior, Joan Siurana, de Morella, però
Benet XIII n’invalidà l’elecció i nomenà administrador apostòlic el seu nebot Pero
de Luna, qui hagué de patir el rebuig dels canonges, fortes tensions i conflictes diver-
sos. Per a les funcions pontificals havien d’acudir a Tortosa bisbes d’altres llocs,
cridats i pagats pel Capítol, com s’havia fet en la vacació anterior de la seu. Pero de
Luna fou administrador del bisbat en dues ocasions, en el període de 1399 a 1403,
després del pontificat d’Hug de Llupià, i en el de 1410 a 1414, després del trasllat de
Francesc Climent a la seu de Barcelona.

154. ACA, Cancelleria, reg. 2187, fol. 61 r.
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estricta vigilància i dura persecució dels immaculistes per part de la
Santa Inquisició.155 Semblantment a com, segons carta reial de Martí
I, qui el defensà, «frare Joan Rota, de l’orde dels frares menors, maestre
en Theologia, lector de la seu de Gerona, qui lo jorn de la sagrada
Concepció de nostra dona Santa Maria, preycant públicament afermà
la dita concepció ésser stada quítia e neta de pecat original e en res
no’s departí del edicte e devota ordinació fets per lo senyor Rey en
Johan, de bona memòria, frare nostre, e per nós confermats. E seguís

155. No podem precisar les dades personals dels immaculistes tortosins denunciats
o perseguits pels tribunals de la Inquisició en els segles XIV i XV en no haver pogut
consultar la documentació del tribunal de València ni estudiar a fons la secció de
processos de la cúria episcopal de Tortosa, encara en procés d’identificació, regest i
catalogació. Tenim, però, dades dels immaculistes del convent de Sant Francesc de
Morella, gràcies a la documentació existent a l’Arxiu Històric Eclesiàstic de Santa
Maria, on trobem, entre els frares dels segles XIV-XV, Bonanat Sentís, Miquel
Descamps, Joan de Morella, Felip Çanou, Guillem Manresa, Alfons Morralla, Joan
Morralla, guardians; Jaume Segarra, sagristà; Nicolau Talayero, Ramon Ulldemolins,
Bartomeu Calbo, Joan Miquel, Pere Vicent, Miquel Torrent, Antoni Morralla,
Bartomeu Radio, Joan Besaldú, Antoni Sanç, Domingo del Pi, Ramon Just, Domingo
Escrivà i Guillem Escolà, diaca, frares conventuals; i, entre els devots, famílies
senceres com les del pintor Guillem Ferrer, Pere Barnill, Pere d’Osca, Domingo
Tarascó, Ramon Sencerní, Nicolau del Pi, Pere Carbonell, Pere Antolí, Guillem Pe-
dro, Joan Torrent, Nicolau Escrivà, notari, Pere Vilba, Domingo Ros, metge del rei
Martí, i les dels Vinatea, Barreda, Cardona, Almenar, Ros, Aguiló, Subirats, Aster,
Brusca, Espanyol, Peralta, Sarreal, Orsinos, Pròxida, Torà i Dalp. (Josep ALANYÀ I

ROIG, Urbanisme i vida a la Morella Medieval (s. XIII-XV), p. 194-233; Municipalia
villae Morellae. Segle XIV, dins «Boletín de Amigos de Morella y su Comarca», XIV
(1994-95), pp. 97-108; Assassinat sacríleg d’un menoret a l’església de Santa Llúcia
de Morella: un «casus iuris asyli» a la Baixa Edat Mitjana, a «Boletín de Amigos de
Morella y su Comarca», XIII (1992-93), pp. 43-72; XIV (1997-98), pp. 29-52; Els
vitralls gòtics de Santa Maria de Morella (s. XIV), dins «Boletín de Amigos de Morella
y su Comarca», XVII (2000-2001), pp. 21-50). Coneixem també dades dels
immaculistes del convent franciscà de Tortosa gràcies als fons documentals de l’Arxiu
Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, on trobem, entre els frares dels segles XIII-
XV, Bernat Ferrer, Francesc Payllarés, Arnau Salvany, Bernat Noguereda, Ramon Just,
Joan Xova, Antoni Pascual, Jaume de Mora, Miquel dez Camps, Miquel Mallol, Jaume
Sanç, Joan de la Mora, Guillem Mir, Joan Morralla, Antoni Serra, Llorenç Moet, Joan
Tarravall, Francesc Bas, Ramon Turull, Ramon de Vilanova, guardians; Tomàs Figuera,
Pere Vila, Arnau Sa Pla, Pere Tomàs, Pere Valls, Fra Tayarall, Joan Bastida, Berenguer
Alegre, Francesc Muntaner, Fra Vilanova, lectors de Teologia; Pere Vilba, Ferrer de
Vergós, Sanç de Cases, Ramon Muntaner, Guillem Gralla, Nicolau Romeu, Alfons
Morralla i Francesc Eiximenis, framenors mestres en Teologia que passaren per Tortosa
i sojornaren un temps al convent (Eduard VIVES I TORO, Els frares menors a les Terres
de l’Ebre: el convent de Tortosa (s. XIII-XV), dins «Recerca» 8 (2003), pp. 231-263).
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aprés que axí con lo dit Mestre deguera reportar lahor e premi del dit
sermó, fo perseguit fort iniustament e voluntària per lo lochtinent
d’inquisidor general de la Santa Inquisició en la província d’Aragó,
en la qual persecució nós havem mesa la mà e havem vist clarament
aquella ésser stada voluntària e no fundada en rahó.» El rei exigí «que
la fama e bon nom del dit Maestre Johan, la qual és stada denigrada a
gran tort, sia degudament reparada».156

Al bisbat, en aquestes mateixes dates bullia la tensió entre
maculistes i immaculistes, exacerbada a Morella pels atacs reiterats i
vexacions d’alguns clergues seculars antilul·lians inferits als frares
franciscans i també als rectors de Sant Joan i Sant Miquel, Joan Blasi,
àlias de Mora, i Jaume Comes, immaculistes, «domesticos, familiares
et comensales» del rei Martí.157 El monarca, l’any 1402, hagué de
renovar la protecció reial sobre el convent i els frares, que ja havia
atorgat Pere III el 1355, perquè

«aliqui perditionis filii, nec Deum timentes nec correctionem
nostram aliquatenus formidantes»

atacaven sovint les persones dels conventuals i

«quamplurima dampna, percussiones, dedecora et scandala
inferunt sepius in religiosos et dilectos fratres nostros conventus
Monasterii Beati Francisci dicte ville [Morelle], quosdam
percutiendo, quosdam vulnerando et quosdam et diversis
contumeliis aficiendo licet positi sint sub nostra salvaguarda,
protectione et guidatico speciali».158

Com a mostra històrica esmentarem solament els atacs de Domin-
go Ortolà i els seus, l’any 1397,159 i de Pere Ça Real, clergue tonsurat,
i els seus còmplices, l’any 1402, produïts contra els franciscans en el
temps de més viva polèmica entre els maculistes i immaculistes.160

No dubtem que, entre d’altres raons, Martí l’Humà volia el traspàs

156. ACA, Cancelleria, reg. 2183, fol. 55 r.v. La carta és signada a Barcelona el
20 d’abril del 1408.

157. ACA, Cancelleria, reg.2211, fols. 127 v.; 140 v.-141 r. Cal afegir Bartomeu
Conesa, beneficiat de Santa Maria de Morella, i Pere Domènech, rector d’Almassora,
capellans reials.

158. ACA, Cancelleria, reg. 2211, fols. 165 v.-166 r.
159. ACA, Cancelleria, reg. 2169, fol. 76 r.v.
160. ACA, Cancelleria, reg. 2211, fol. 165 r.v.
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de l’administració del bisbat a l’arquebisbe d’Atenes, «nostre conseller
e antich servidor, axí com a aquell per lo qual som certs que la dita
esgleya serà ben regida»,161 per tenir-hi un prelat resident de confiança,
amb potestat d’orde i de jurisdicció per a exercir els actes pontificals,
governar la diòcesi amb iniciativa i amatent a les directrius reials i
fomentar el culte i la devoció a la Puríssima. Però la voluntat del
monarca no fou atesa. I, a Tortosa, ni l’administrador apostòlic ni el
Capítol havien fet cas de les executòries i cartes dels reis Joan i Martí,
quan a les altres seus de la Corona d’Aragó els bisbes i els Capítols
havien començat a mostrar-se sensibles a la voluntat reial i
contemplaven la celebració de la festa de la Puríssima entre d’altres
que se celebraven a les catedrals.

Per això, de València estant, el 18 de desembre de 1402, havent
comprovat que a Tortosa no s’havia fet festa solemne el dia de la
Puríssima, Martí l’Humà escrivia a l’administrador Pero de Luna i al
Capítol de canonges a instància dels devots del misteri, i, amb una
bella justificació teològica, els emplaçava a celebrar cada any la festa
en honor de l’esmentat misteri, com ho feia ell mateix a la capella del
Palau Reial de Barcelona i, per disposició reial, havien pres el costum
de celebrar-la les altres ciutats de la Corona. Creiem que el text de la
carta és eloqüent i aquesta missiva produí un efecte immediat i definitiu
perquè des d’aleshores a la seu tortosina hi hagué festa de la Concepció
immaculada cada any el 8 de desembre.

El rei els ho argumentava així:

«Si alma nostra mater Ecclesia cunctos Dei ministros, quos
celestis novit beatitudinis possessores, altis decorat honoribus ac
studiis honorare solicitis sonorisque efferre preconiis non desistit,
quanto plus gloriosissimam Virginem Mariam Christi redemptoris
omnium matrem, qua celum adquisivimus et universis Christi
caractere insignitis aereis civibus captivatis Paradisi janua est
aperta, altioribus potioribusque debet impendiis honorificentie in
omnibus eiusdem essentie actibus continuis attollere laudibus
incesanter.»

I els justificava el motiu de la carta:

«Pulsati igitur instancia nonnullorum civium predicte
Civitatis, qui erga cultum honoremque precipuum Conceptioni

161. ACA, Cancelleria, reg. 2211, fols. 39 v. i 44 r.v.
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dicte Sacratissime Virginis impendendos zelo fervide devotionis
et fidei more christianissimo adducuntur quique nobis exponi
fecerunt humiliter et devote quod in Civitate predicta de
Conceptione Beate Marie Virginis, matris Christi Domini
salvatoris, nullum cantatis seu cantari facitis jubilum solemnitatis
festive prout in aliis nostri Regni civitatibus ex ordinatione nostra
est jam fieri consuetum, Vos rogamus vosque nichilominus in
Domino exortantes quatenus ad laudem et gloriam premisse
Virginis gloriose, que plusquam ore explicari valeat laudum
festivitatumque meretur preconia in die conceptionis eiusdem
faciatis sub officio duplici annis singulis festum solemne futuris
temporibus celebrari. Ex hoc quidem quod christiane religioni
pium valde totique Curie celesti pariter fore credimus gaudiosum,
nobis, qui in die Conceptionis Beatissime Virginis anno quolibet
congaudemus festive, complacebitis in immensum.»162

Després d’aquesta carta, un cop admès el misteri marià i instituïda
la festa pel Capítol tortosí, el monarca no solament deixà d’urgir a
Pero de Luna el traspàs i la renúncia de l’administració diocesana a
mans de l’arquebisbe d’Atenes, sinó que Martí I i la reina Maria de
Luna demanaren als canonges que l’elegissin bisbe i al Papa que
n’acceptés l’elecció capitular. Però el Capítol no n’estava content i
rebutjà la proposta reial i reginal tot desatenent les seves al·legacions
de «la gran sciència e virtuts moltes ne les altres qualitats concorrents
en la persona del dit don Pedro, ço és lo gran acostament que ha ab lo
papa, del qual segons sabets és nebot e amat fort tenrament, lo gran
deute de sanch en què és ab nós, la potència de sos parents e amichs e
la transcendent affecció quel Senyor Rey e nós havem a la sua
promoció en bisbe dessús dit...»163

La diòcesi continuà vacant fins que, el 1403, hi fou promogut des
de la seu de Mallorca Lluís de Prades i Arenós, fill del comte de Prades
i baró d’Entença, Joan de Prades, i membre de la cort pontifícia de
Climent VII a Avinyó; tanmateix, actiu a la cort de Benet XIII, mai no
residí a la ciutat de l’Ebre durant els anys que en fou bisbe, entre 1403
i 1407; nomenat aquest any novament bisbe de Mallorca, no es mogué
del costat de Benet XIII, de qui era cambrer pontifici, i residí a Peníscola,
amb estades a Sant Mateu i Morella, fins a la mort del Papa el 1422.

162. ACA, Cancelleria, reg. 2212, fol. 17 r.v.
163. ACA, Cancelleria, reg. 2337, fols. 42 v.-43 r.; 47 v.-48 r., 55 r.v.
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Creiem que la presència a Peníscola de Benet XIII i la seva cort
afavorí la difusió i arrelament del culte i devoció a la Puríssima al
bisbat tortosí per tal com, segons Josep Perarnau,164 Pero Martínez de
Luna havia estat guanyat per a les tesis purissimeres i sembla que fins
i tot hauria estat determinat a definir el dogma de la Concepció
immaculada de Maria, en compliment d’una promesa que ell mateix
s’hauria fet, si l’afer del Cisma s’hagués resolt feliçment amb el
recobrament de la unitat de l’Església sota el vertader pastor i vicari
de Jesucrist. I aquest únic i vertader mestre i pastor no podia ser altre
que el mateix Benet XIII segons que ell mateix ja havia argumentat
impecablement i irrefutable el 14 d’agost del 1414, a Morella, davant
el rei Ferran d’Antequera, i a Perpinyà, el 19 d’agost de 1415, en la
trobada amb el rei d’Aragó i l’emperador Segimon.165

Des de mitjan segle XV començaren a instituir-se a les esglésies
del bisbat beneficis amb la titularitat de la Puríssima. El més antic
fou fundat a la catedral pel canonge Joan Pellicer l’any 1437. Del
1492 hem trobat fundat el d’Orpesa sota l’expressiu títol de «Beata
Virgo Maria Defensionis», al·lusiu a la llarga controvèrsia teològica
que havia acompanyat aquest misteri marià; i del 1496, el de Móra
d’Ebre. Altres beneficis de la Puríssima, dels segles XVI-XIX, els hem
trobats a Alcanar (1679), l’Alcora (1613), Almassora (1820); Alme-
nara (1597), Ares del Maestre (1818), Ascó (1771), Benassal (1614),
Cretes (1630), Flix (1611), Gandesa (1679), Herbés (1638), Orta
(1542), la Jana (1590), Llucena (1763), Moncofa (1773), Onda (1550),
Sant Mateu (1570), Vilalba dels Arcs (1678) i Vinaròs (1652).

El benefici de la Puríssima de la catedral fou fundat dos anys
abans que el concili de Basilea (1431-1449) publiqués el decret sobre
la doctrina de la Concepció immaculada. Al concili, convocat per
Martí V, hi participà durant quatre anys consecutius, des del 1438, el

164. Josep PERARNAU I ESPELT, Recensió a Isaac VÁZQUEZ JANEIRO, Disputatio
Saecularis et Iacobitae. Actores y autor de un tratado inmaculista pseudoluliano
del siglo XV, dins «Salmanticensis», XLIV (1997), 25-87, dins «Arxiu de Textos
Catalans Antics»,18 (1999), pp. 844-848.

165. Vicente Ángel ÁLVAREZ PALENZUELA, El Cisma de Occidente, pp. 273-274.
Aquesta determinació papal a proclamar dogma de fe la Concepció immaculada de
Maria creiem que és indici que a les primeries del segle XV la tesi immaculista havia
assolit maduresa i la seva acceptació entre els cristians devia ser àmplia. Això explicaria
la decisió dels pares conciliars de fer públic un decret relatiu a la concepció immaculada
de Maria en el concili de Basilea, sessió 36, del 17 de setembre del 1439.
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bisbe Ot de Montcada i de Luna, qui hi fou creat cardenal per Fèlix V
i més tard confirmat en la dignitat pel papa Eugeni IV. Hi tingué una
actuació molt destacada, que fou el coronament de les importants
intervencions fetes al bisbat orientades a acabar eficaçment i digna el
Cisma d’Occident: aixecament de les censures als cismàtics, el 1423,
després del concili de Constança; recepció de la renúncia al papat de
Gil Sanxis-Munyós a l’església de Sant Mateu del Maestrat en nom
del papa Martí V, el 1429; i organització i celebració del concili pro-
vincial que presidí el cardenal Pere de Foix, legat del papa Martí V, el
1430.

Ot de Montcada portà a Tortosa un exemplar en pergamí, escrit
en lletra bol·làtica i gòtica, de la butlla Elucidantibus divinae gratiae
misteria, expedida pel concili de Basilea el 17 de setembre del 1439.166

La butlla es conserva a l’Arxiu Capitular. S’hi declara que la doctrina
i creença de la Concepció immaculada de la Verge Maria és piadosa,
conforme al culte de l’Església, a la fe catòlica, a la recta raó i a la
Sagrada Escriptura; per la qual cosa no és permès a ningú d’ensenyar
ni predicar la doctrina contrària; i s’ordena que es faci celebració de
la festa segons el costum de l’Església romana:

«Sacrosancta Generalis Synodus Basiliensis in Spiritu Sanc-
to legitime congregata, universalem Ecclesiam representans. Ad
perpetuam rei memoriam.

Elucidantibus divine gracie misteria, mercedem gloriosam
repromisit eterna Dei Patris sapiencia dum ait: qui elucidant me,
vitam eternam habebunt, quod eciam de gloriosa Virgine, que
ipsam Patris sapientiam, Dei filium eternum in utero pertulit ac
mundo peperit sacrosancta legit ecclesia. Nam quicquid de
dignitate et subtilitate Virginis Matris educitur in lucem hoc non
dubium est ad laudem et honorem Filii sui pertinere,167 qui ipsam
sanctificavit et replevit gracia. Unde si ceteris in rebus elucidatio

166. H. AMERI, Doctrina theologorum de Immaculata B. V. Mariae conceptione
tempore Concilii Basileensis (Roma, 1954). K. BINDER, Kardinal Juan de Torquemada
und die feierliche Verkündigung der Lehre von der unberfleckten Empfängnis auf
dem Konzil von Basel, dins «Virgo Immaculata», 6 pp. 146-163. A. STAVROSKY, La
Sainte Vierge Marie. La doctrine de l’Immaculée Conception dans l’Église catholique
et orthodoxe (Roma, 1973).

167. Aquí hi ha un espai amb unes deu paraules eliminades mitjançant raspat del
pergamí.

251



94 JOSEP ALANYÀ I ROIG

veritatis que a Domino Deo est preclara merita parturit, in ea re
speciali ter fructus uberrimos afferre speranda est  que
sanctificationem et dedicationem templi illius concernit in quo
ante secula, antequam terra fieret, et ab eterno, sibi mansionem
ordinavit prima et eterna veritas. Id quoque maxime congruit ut
par habeatur in questionibus concernentibus sanctitatem illius, per
quam pax diffusa est in terris. Hactenus vero difficilis questio in
diversis partibus et coram hac Sancta Synodo super conceptione
ipsius gloriose Virginis Marie,  matris Dei,  et  exordio
sanctificationis eius facta est. Quibusdam dicentibus ipsam
Virginem et eius animam per aliquod tempus aut instans temporis
subiacuisse actualiter originali 168 culpe. Aliis autem e converso
dicentibus, a principio creationis sue, Deum ipsam diligendo,
gratiam eidem contulisse, per quam a macula originali illam
beatissimam personam liberans et preservans, sublimiori
sanctificationis genere redemit, cum fundaret eam Altissimus ipse
et ipsam fabricaret Filius Dei Patris ut esset mater eius in terris.
Nos vero, diligenter inspectis auctoritatibus et rationibus que iam
a pluribus annis in pluribus relationibus ex parte utriusque doctrine
coram hac Sancta Synodo allegate sunt aliisque eciam plurimis
super hac re visis169 et matura consideratione pensatis, doctrinam
illam disserentem gloriosam [Virginem]170 Dei genitricem Mariam,
preveniente et operante divini muneris171 gratia singulari, nunquam
actualiter subiacuisse originali peccato, sed immunem semper
fuisse ab omni originali et actuali culpa sanctamque et
immaculatam, tanquam piam et consonam cultui ecclesiastico,
fidei catholice, recte rationi et Sacre Scripture ab omnibus
catholicis approbandam fore, tenendam et amplectandam172

diffinimus et declaramus. Nullique de cetero licitum esse in
contrarium predicare seu docere. Tenemus preterea institutionem
de celebranda Sancta eius conceptione que tam per Romanam
quam alias ecclesias VI Idus Decembris antiqua et laudabili

168. El canonge Ramon O’Callaghan passa per alt el mot originali en la
transcripció que publica a Anales de Tortosa, III, pp. 283-284.

169. O’Callaghan transcriu revisis per re visis.
170. El mot Virginem està estranyament eliminat amb raspat del pergamí.
171. MANSI, en la Sacrorum Conciliorum nova collectio, 29, 183BC, transcriu

numinis. Cfr. DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion symbolorum, definitionum et
declarationum de rebus fidei et morum, ed. 36 (1976), 1400, p. 347.

172. O’Callaghan transcriu amplectendam.
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consuetudine celebratur, statuimus et ordinamus eandem
celebritatem prefata die in omnibus ecclesiis, monasteriis et
conventibus christiane religionis sub nomine Conceptionis festivis
laudibus colendam esse. Cunctisque fidelibus vere penitentibus
et confessis ea die missarum solemnis, centum; primis autem vel
secundis vesperis totidem; sermoni vero verbi divini de ea
festivitate interessentibus, centumquinquaginta dies, concessione
perpetuis temporibus duratura, de iniunctis sibi penitentiis hec
Sancta Synodus elargitur.

Datum Basilee in sessione nostra publica in ecclesia maiori
Basiliensi solemniter celebrata XV Kalendas Octobris, Anno a
Nativitate Domini Millesimo quadringentesimo tricesimo nono.
Yo. Helpsem.»173

Les Corts de Barcelona del 1456, conformant-se a la posició de la
reina Maria de Castella i a la declaració de Basilea i d’acord amb la
tradició immaculista dels reis de Catalunya-Aragó, es posicionaren
favorablement respecte al misteri de la Puríssima Concepció de la
Verge Maria, i així ha quedat recollit, exposat i justificat en les
Constitucions de Catalunya, llibre I, títol II, capítol I:

«En nenguna cosa tant lo bon Príncep no deu girar la sua pensa,
com en aquellas, per las quals la honor de Déu e de la sua excellent

173. Arxiu Capitular de Tortosa. Concessions Apostòliques, Calaix 1, núm. 23,
Bulla Concilii Basiliensis declarans Beatissimam Virginem Mariam fuisse conceptam
absque peccato originali et sic teneri et predicari mandatum. O’Callaghan adverteix
que «el documento, aunque carece de valor legal, no deja de ser curioso bajo el punto
de vista histórico» i «manifiesta la pia creencia, que entonces ya existía, sobre el
augusto Misterio de la Concepción Inmaculada» (Anales de Tortosa, III, pp. 35 i 99).
La nul·litat de la butlla ve del fet que el concili de Basilea, quan va promulgar-la, no
era catòlic sinó cismàtic, puix ho fou des del moment que, contra la voluntat del
Papa, que el traslladà a Ferrara (1437), els pares conciliars que romangueren a Basilea,
convençuts de la superioritat del concili sobre el Papa i radicalitzats en l’actitud
reformista antipontifícia, condemnaren el papa Eugeni IV com a heretge i elegiren
nou papa Amadeu VIII de Savoia, de nom Fèlix V. Entre els conciliars de Basilea
seguidors de Fèlix V i autors de la butlla immaculista hi havia el bisbe Ot de Montcada,
creat cardenal pel nou pontífex el 1440. Els pares reunits a Basilea quedaren
desautoritzats i ofegats de recursos davant l’èxit del concili de Ferrara-Florència i
l’apropament de l’autoritat secular a Eugeni IV, per la qual cosa, el 1448, es
traslladaren a Lausana, on residia Fèlix V, però aquest abdicà el 1449, se sotmetè a
l’obediència d’Eugeni IV i així quedà dissolt el concili cismàtic.
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Mare e dels altres Sancts e Sanctas de Paradís és exalçada, e los
Poblats a ell subdits de scàndols, de sinistres, qui seguir se porien,
són preservats. E com entre los altres Sancts, la Sacratíssima Verge
Mare de Déu e home sia estada per la Sanctíssima Trinitat
singularment preeleta, per ésser vexell de puritat, e Sacrari del
sanct Spirit, e migensera de pau en lo Sagrat ventre Virginal, de
la qual és estada feta reconsiliatió e confederatió entre Déu e los
hòmens, e de molts altres e inefables privilegis e prerogativas e
gratias és estada per lo Fabricador del món decorada, en tant que
nenguna pura Creatura fins en nostres dies és estada trobada
semblant a ella, ne se espera trobar en los esdevenidors setgles:
què més direm, si tot quant dir és possible, seria la menor part del
degut a la sua incomprehensible excellentia? a la qual tota perso-
na deu e pot segurament recórrer, axí com a port de salut e àncora
ferma de sperança de tots aquells qui a ella devotament confugen,
com sie cert, e clara experièntia nos demostra, que della rebem
totas las gents del món infinidas misericòrdias e gràtias, los catius
redemptió, los infirmats sanitat, los peregrins rèdit, los encarcerats
liberatió, los navegants port, los periclitants e oppressos adjutori,
los pecadors indulgèntia, los justs premi, los Àngels letítia, e tota
la Sanctíssima Trinitat glòria. No és doncs alguna maravella si
los feels Christians a ella devots de justa ira se commouen quan
de la inefable puritat sua e de la sua Sancta Conceptió ouhen dis-
putar o disceptar e metre en dubte, oc e per alguns curiosos e
temeraris ésser públicament predicat, ella ésser concebuda en
peccat original, de que las orellas dels seus devots se judican molt
offesas, quant en predicacions o públicas disputations o
rahonaments ouhen affermar la Mare del rey dels setgles e Salva-
dor del món ésser infecta e maculada de peccat original en lo
instant de la sua Sancta Conceptió. [...] Per tant, Nos don Ioan,
per la gràtia de Déu Rey de Navarra, Infant e Governador Gene-
ral de Aragó..., Loctinent General del Sereníssim senyor, lo senyor
Don Alfons, per la mateixa gràtia Rey d’Aragó..., frare nostre
molt honrat, seguints los vestigis dels molt Illustres e Sereníssims
Prínceps de recolenda memòria lo senyor Rey Don Ioan, e del
senyor Rey Don Martí, e del victoriosíssim senyor Rey Don
Alfons, e de la molt Illustre Senyora Reyna Dona Maria, consort,
e lavors Loctinent del dit Senyor vuy benauradament regnants,
quiscú dels quals en diversos temps han fetas ab sas pragmàticas
sancions moltas ordinations loables per augmentatió de la honor
e reverència de la gloriosa Verge nostra Dona Sancta Maria, e de
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la sua Sancta e Puríssima Conceptió, e per cessar inconvenients,
scàndols e sinistres, que versemblantment se devien tembre se-
guir entre los devots de la Benaventurada Verge, e de la sua Sancta
Conceptió, e alguns qui aquella ésser Concebuda en peccat origi-
nal affirmavan e affirman, conformant-nos encara a la
preconització feta de manament de la dita senyora Reyna vuy
benaventuradament regnant, sobre la dita altercatió, la qual
preconitzatió deppendeix de certa declaració per açò feta en lo
Concili de Basilea, ab loatió e approbatió e consentiment de la
present Cort e aquella instant, e humilment supplicant, constituim,
ordenam e manam ab aquesta Constitutió per tots temps duradora,
que no sie algú en tot lo Principat de Cathalunya, vulles sie
Ecclesiàstica persona, o layca, Religiós Mendicant, o de altre
qualsevol Stament, Religió, Professió o condició qui gos
públicament o amagada predicar o dogmatitzar, ne públicament
affirmar o disputar la Sacratíssima Verge Maria ésser estada
subjugada ne maculada de peccat original en la sua Sancta
Conceptió, ne gos dir que tenir, predicar o affirmar la dita
Sanctíssima Verge ésser estada preservada de la dita màcula ori-
ginal sie opinió falsa, improvada o indevota, ne en altra manera
impugnar, ans de tal doctrina, predicatió o pública disputatió o
affirmatió se callen posant fre a la sua temerària lengua e indiscret
parlar, attès majorment que ninguna necessitat de la Fe Sancta e
Cathòlica nons força tal cosa confessar: e si per algú o alguns de
qualsevol Stament, Religió o conditió sie, o sien, era fet o dit
públicament contra las cosas en la present Constitutió
contengudas, e quiscuna de aquellas, volem, constituim, manam
e declaram que tals contrafaents, ipso facto sien haguts per inimics
del senyor Rey e sien perpetualment exillats del Principat de
Cathalunya, del qual exili gràtia, comport e remissió alguna obtenir
no pugan.» 174

L’any 1479, el canonge Joan de Mijavila, mogut per la devoció a
la Puríssima, féu encàrrec al Capítol de complir algunes disposicions.

174. Constitucions y altres drets de Cathalunya, compilats en virtut del capítol
de Cort LXXXII de las Corts per la S. C. y R. Majestat del Rey Don Philip IV, Nostre
Senyor, celebradas en la Ciutat de Barcelona. Any M.DCCII. Barcelona. En Casa de
Joan Pau Martí y Joseph Llopis, Estampers. Any 1704, pp. 9-10. Edició a cura del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1995.
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El Capítol les admeté i complí i així ho féu notar amb el mot admitimus,
posat al marge de cadascuna d’elles. Joan de Mijavila justificava així
la fundació immaculista:

«A laor e gloria de nostre Senyor Déu omnipotent, creador e
redemptor nostre, e de la gloriosíssima Verge Maria, mare sua, a
ornament e decoració de la dita Seu de Tortosa, la qual entre les
Esglésies quatredals de la província en los officis divinals,
devocions, cirimònies e altres ordinacions a la honor de Déu
pertanyents optenir principat se veu clara experiència, dehon no
de pocha devoció moguts los ànimos de aquels bons predecessors
nostres qui en quant han pogut se son esforçats de relíquies, joyes
e ornaments aquella decorar e enbellir mostrant lo camí a nosaltres,
per lo qual los som obligats seguir. E axí, desigant mirar de aquels
les petgades, Mossèn Joan de Migavila, concanonge vostre, en
remissió de sos peccats e a honor e lahor de la Mare de Déu inte-
merata e a veneració de la Sanctíssima Concepció sua, la festa de
la qual entre les altres ab singular devoció se celebra, humilment
supplicha les magnificències vostres sia de vostra mercè les co-
ses daval scrites e per ell supplichades atorgarli, les quals encara
que totes a laor de Déu e de la Concepció de la intacta mare sua
sien endreçades, les vos reputarà a singularíssima gràcia.»

El canonge demanà al Capítol que «feta per ell una ymatge de
argent de nostra dona ab lo fill en los braços, de la granària e pes
del àngel custodi o maior,175 sia ordenada per al dia de la sanctíssima
Concepció sua una solempne profesó per aquels lochs de la ciutat
que ordenaran vostres reverències, en la qual professó la dita
ymatge a honor de la gloriosíssima Verge Maria feta sia portada
solempnament e segons làngel se porta lo dia de la sua sanctíssima
festa, la qual professó a la seu tornada, se farà lo offici solempne en
lo qual haia sermó e tanta solempnitat com en totes les altres festes
de nostra dona.» Disposà així mateix que «per satisfer a una devoció
sua», un cop cantades en el cor les segones vespres de la festa de la
Puríssima, «se diguen unes vespres de morts», i també «lo dia aprés

175. Aquesta imatge és la que hem trobat a l’inventari de la sagristia de la seu
tortosina fet en ocasió de la visita pastoral del bisbe Ferran de Loazes a la catedral el
24 de juliol de 1554: «Item quedam imago argentea ipsius Beatissime Virginis Marie»
(ACTo, Visites Pastorals, núm. 12. Fernando de Loazes. Any 1554, p. 26).
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de la dita festa se diga en la dita seu, en lo altar major, una missa de
rèquiem cantada solempnament e devota, a la fi de la qual, devalant
la professó com en les altres misses de rèquiem se acostuma, se faça
una absolució per quiscuna part de la claustra: una en la obra nova e
davant la capella de sent Miquel, altra per les ànimes de aquells
canonges que alí reposen, defora aquell portal de sent Miquel una, e
davant lo portal major dues, la una per los que allí jaen e l’altra per
les ànimes de aquells qui jaen a sent Joan del Capítol». Disposà
també «de fer tant gran nombre de ciris blanchs de la gruxa o
quantitat dels qui a les processons de nostra dona servexen, quants
seran mester per a tots los eclesiàstichs e altres persones legues que
a la hora de levar Déu en lo altar de la dita seu seran atrobades per
que a quiscú a honor del cors de Jesu Christ sia donat a quiscú un
dels dits ciris perquè encès lo tenga durant lo temps quel dit corpus
e sanguis se levarà...» 176

5.2. Edats Nova i Moderna (segles XVI-XVIII)

El retorn del bisbe Ot de Montcada a Tortosa amb la butlla
immaculista contribuí de manera definitiva a l’arrelament i difusió,
per tot el bisbat, de la devoció a la Puríssima, que, per altra banda,
era ja acceptada en gran part per l’Església romana. Amb aquesta
nova força l’immaculisme s’obrí pas cap al segon període de l’Edat
Nova, que inclou l’època del Renaixement i de la Reforma catòlica,
amb els bisbes Alfons d’Aragó (1475-1512); Joan d’Enguera, dominicà
(1512-1513), que no arribà a ocupar la seu; Lluís Mercader, cartoixà
(1513-1516); Adrià Floriszoon (1516-1522), qui, elegit Papa amb el
nom d’Adrià VI, conservà el títol de bisbe de Tortosa; Guillem
Enkewort (1523-1529), resident a Roma; Antoni de Calcena, franciscà
(1537-1539); Jeroni de Requesens (1542-1548); Ferran de Loazes,
dominicà (1553-1560); Martí de Córdoba, dominicà (1560-1574); Joan
Izquierdo, dominicà (1574-1585); Joan Terès (1586-1587); Joan
Baptista Cardona (1587-1589); i Gaspar Punter (1589-1600).

En el pontificat d’Alfons d’Aragó, l’any 1505, la festa de la
Puríssima se celebrava a la catedral tortosina amb gran solemnitat i

176. AHDTo, Fons del Capítol, calaix 4, lligall 134.
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això devia ser ja aleshores una tradició.177 Ho sabem perquè d’aquest
any conservem a l’Arxiu Capitular la consueta de l’ornament de l’altar
major i dels oficiants: «Ací aparen com deuen ésser enjoyades les
festes, ço és lo altar major començant lo Nadal M.D.sinc.» De la festa
de la Puríssima diu: «Ítem a la festa de la Concepció de la Verge
Maria, lo mantell de domàs blanch a donat en Steve Curto, Ciutadà, e
és la primera vegada si és posat que contava VIII de deembre de M.D.V.
En lo davall de la Maria178 lo pali blau de dit Curto, en lo altar major
lo pali de Boteller, vestiments de don Ot de Moncada, als cantós les
capes de brocat blanch, a les segones vespres axí mateyx.»179

Durant els pontificats de Jeroni de Requesens, Ferran de Loazes i
Martí de Córdoba se celebrà el concili de Trento per a la Reforma
catòlica de l’Església. En la sessió cinquena del 17 de juny de 1546
els pares tractaren el decret dogmàtic De peccato originali, en el qual
(Decret I) s’afirmava que la prevaricació d’Adam havia danyat la seva
persona i la seva descendència, que la santedat i justícia que ell havia
perdut les perdé també per a nosaltres, i que transmeté al gènere humà
secundum legem communem no solament la mort i les penalitats
corporals, sinó també el pecat, al qual es deuen les dues morts, la del
cos i la de l’ànima. Aleshores va produir-se una intervenció vehement
del cardenal Pedro Pacheco, bisbe de Jaén, a la qual s’afegiren molts
dels pares conciliars, demanant que el Concili proclamés el dogma de

177. Sabem que la festa de la Puríssima havia estat acceptada pels franciscans
en el segle XIV, amb certesa després del 1263; pels carmelitans, de ben segur el 1312
però potser ja el 1306; pels premonstratesos el 1322; pels cartoixans el 1335; pels
cistercencs el 1356; i pels dominicans el 1388 dins el territori d’obediència avinyonesa,
i el 1397 dins del terrritori d’obediència romana. Cfr. B. CAPELLE, La fête de la
Conception de Marie en Occident: L’Immaculée Conception (Lyon, 1954), pp. 147-
161; L. FRÍAS, Antigüedad de la fiesta de la Inmaculada Concepción en las iglesias
de España, dins «Miscelánea Comillas» 22 (1954), pp. 27-64; Origen y antigüedad
del culto a la Inmaculada Concepción en España, ibídem, pp. 65-87; 23 (1955), pp.
81-156; J. M. GUIX, La Inmaculada y la Corona de Aragón en la baja Edad Media,
ibídem, 23 (1955), pp. 303-321.

178. No sabem si es refereix a la imatge i retaule de la Mare de Déu de l’Estrella
que presideix l’altar major o a la Verònica de la Verge Maria. Ens inclinem, però, a
creure que «la Maria» correspon a la Verònica de la Mare de Déu, que era exposada
i venerada en la festa de la Concepció, a imitació del costum dels reis d’Aragó al
Palau Reial de Barcelona.

179. ACTo, Llibre de la Sacristia de la Seu de Tortosa. Anys 1504-1545, fols. 41
r.- 47 v.
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la Concepció immaculada de Maria, però els dominicans i alguns altres
s’hi oposaren tot al·legant que les opinions estaven força dividides i
qualsevol declaració que hom fes enutjaria massa els contraris, per la
qual cosa eren partidaris de no donar-ne cap. Hom ajornà la solució
del problema plantejat, però, vistes les posicions existents sobre tema
tan delicat, el Concili introduí en el cànon 2 del decret la tercera
variació consistent a esborrar l’expressió «secundum legem
communem» posada per no prejutjar el cas de la Verge Maria, exempta
de pecat original, i afegir, en el Decret II, tot un paràgraf en què el
Concili deia explícitament que no era la seva intenció incloure en
aquell decret, «ubi de peccato originali agitur, beatam et immaculatam
Virginem Mariam Dei genitricem, sed observandas esse constitutiones
felicis recordationis Sixti Papae IV, sub poenis in eis constitutionibus
contentis, quas innovat».180

Tot i no haver-hi definició dogmàtica, del Concili sortí reforçada
la posició immaculista, que, recolzada per les constitucions de Sixt
IV i afermada dins la ment dels fidels, havia de ser ja un poderós fre
per als frares dominicans i altres teòlegs i predicadors que negaven la
Concepció Immaculada. Les constitucions Cum praeexcelsa i Grave
nimis indulgenciaven la missa i ofici de la Puríssima; prohibien dir i
predicar que pecaven els fidels que hi assistien i condemnaven tots
aquells «diversorum ordinum praedicatores» que negaven la
Concepció Immaculada «in suis sermonibus ad populum publice per
diversas civitates et terras».181

El 12 de desembre de 1603, durant el pontificat de Pedro Manrique
(1601-1611), el Capítol de la seu rebé 33 lliures de moneda barcelo-
nesa del canonge Jeroni Terça, ardiaca de Culla i prepòsit de la
canònica, per a la fundació perpètua de tres processons claustrals
celebradores a la catedral a les primeres vespres, matines i segones
vespres de la festa de la Puríssima secundum morem et consuetudinem
aliarum processionum dictae Ecclesiae, en les quals havien de do-

180. DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion symbolorum..., 1516. Concilium
Tridentinum. Acta, edició de S. EHSES (Freiburg a. Br., 1911), V, 166, «Agendum de
conceptione Beatae Mariae Virginis» (28-V-1546). Quan Pius IX proclamà el dogma
l’any 1854, a la butlla Ineffabilis Deus ressaltà la importància de l’excepció que el
Tridentí havia fet en favor de la Verge Maria fins al punt d’afirmar que el Concili
havia insinuat el dogma en la forma aleshores possible. (X.-M. LE BACHELET, art.
«Immaculée Conception», dins Dictionnaire de Théologie Catholique, 6, 845-1218.

181. DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion symbolorum..., 1425-1426.
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nar-se 2 diners a cadascun dels canonges assistents i 1 diner a cadascun
dels comensals, beneficiats i altres clergues. El canonge Terça instituïa
la fundació per piadosa devoció i per a la salut i remei de la seva
ànima.182

L’any 1611, el canonge Ferran Fivaller, «in Sacra Pagina magister»,
molt devot de la Puríssima, instituí a perpetuïtat a la seu de Tortosa
una missa resada per l’ànima i les intencions pròpies i una processó,
que havia de ser solemne, en honor de la Concepció immaculada de
Maria,183 celebradora a partir de la mort del fundador en la festa
d’aquest misteri marià, després de l’ofici de vespres i completes, amb
el mateix itinerari de la processó que es feia a santa Càndida.184 El
prevere oficiant que presidia la processó havia de portar la relíquia de
la Santa Cinta. I s’havia de distribuir de charitate unes quantitats
dineràries a tots els assistents. Per a dotar la fundació, el canonge
havia deixat al Capítol 150 lliures moneda de Barcelona.185 Així
mateix, el gremi de llauradors de Sant Antoni tenia costum de cele-
brar la festa de la Puríssima amb una missa solemne amb cants i
orquestra segons que consta en notes del llibre de comptes de 1638. I
una consueta de les processons del 1690 diu que «la processó de la
Concepció de Nra. Sra., com fins avui, passa per davant del Convent
de la Puríssima».186

Els procuradors i consell municipal de Tortosa, l’any 1617, reberen
carta signada a Barcelona el 4 de setembre pel duc d’Alburquerque,

182. ACTo, Actes Capitulars. 12 -XII- 1603.
183. Aquesta processó podria ésser una refundació de la del canonge Joan de

Mijavila, del 1479, que necessitaria una nova dotació econòmica, o bé una nova
fundació en el supòsit que s’hagués perdut la celebració de la primera. Ens inclinem
a creure que fou una refundació, puix no ens consta que s’hagués deixat de fer la
processó de la Puríssima.

184. La processó de Santa Càndia anava per la ciutat i, segons la Consueta o
Cerimonial de la Iglésia de Tortosa dels segles XVI-XVII, «Pera la professó que va per
la Ciutat se aparellaran per als Srs. Canonges, Diaca y Subdiaca y Prevere los
vestiments de tafatà vermell ab tots los requisists; y per al Prevere capa y estola.
Ytem, se aparella la Creu Maior y bordó y boça y capa per al Cruciferari. Ytem, se
aparellen quatre camisos ab los requisits y Dalmàtiques de vellut vert y morat ab ses
estoles y seus maniples per als que porten Sta. Càndia que són Capellans. Ytem, les
capes y bordons que serveixen a Vespres, serveixen també per a la professó.» (ACTo,
Comú del Capítol, 3, núm. 158, Transcripció de mossèn Eduard Solé, fols. 41-42).

185. ACTo, Actes Capitulars. 4- III- 1611.
186. Enrique BAYERRI, Historia de Tortosa y su comarca, VIII, p. 515.
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en què, «para mover el ánimo de Su Santidad y conseguir el general
contento», els demanava de sumar-se a la petició del rei Felip III ele-
vada al papa Pau V perquè aquest declarés «el misterio de la Puríssima
Concepción de Ntra. Señora y como ella fue preservada de mancha
del pecado original», tot invocant l’especial devoció de Tortosa i del
Principat: «para que como tan devota de la bendita Virgen Madre de
Dios y Sra. Ntra., y conformándose con la Constitución que tan
loablemente hizo este Principado se represente a Su Beatitud con el
fervor y afecto que la calidad del negocio pide.»187

L’any següent, Barcelona celebrà la festa de la Puríssima amb
grans lluminàries i volteigs de campanes, amb justes i torneigs
organitzats per l’estament militar, curses, representacions teatrals,
processons, oficis i sermons. L’Arxiu Capitular de Tortosa guarda una
relació de les mostres de joia i festa de la Ciutat Comtal i de les que a
llur semblança varen fer-se a la ciutat de l’Ebre.188 Segons aquesta
relació, hi hagué celebració religiosa de gran solemnitat a la catedral
barcelonina «ab assistència del señor Duch de Alburquerque, Virey,
Real Consell, y dels Consellers de Barcelona, y deputats de Cataluña,
y de la Universitat de aquell estudi, y de tota la demés nobleza y gent
principal de aquella ciutat, havent celebrat la missa lo señor don Joan
de Moncada, Arquibisbe de Tarragona, y la Epístola y Evangeli, y los
Assistents, tots Bisbes del present Principat, havent predicat dit dia,
lo señor Bisbe de Tortosa.»189

Antoni de Bofarull i Brocà dóna relleu a les celebracions «més
que per les festes en si mateixes, per llur objecte, assumpte de summa
importància en la història eclesiàstica de nostra pàtria». La raó és
que, com ho explica l’historiador de Reus,

«ja Sixte IV i Pius V190 havien fet constitucions contra els qui
afirmaven que era heretgia i pecat mortal lo creure en la
Immaculada Concepció de la Verge Maria, i en vista dels escàndols

187. AHCTE, Fons de l’Arxiu Municipal de Tortosa, Armari 5, I, doc. 42.
188. Ramon O’CALLAGHAN, Anales de Tortosa, II, p. 124.
189. ACTo, Actes Capitulars. Acta de 4-XII-1618.
190. Sixt IV s’havia pronunciat sobre la concepció immaculada de la Verge Maria

en les constitucions «Cum praeexcelsa», de 27 de febrer de 1477 i «Grave nimis», de
1482 i 1483; Pius V, en la butlla «Ex omnibus afflictionibus» de l’1 d’octubre del
1567, havia condemnat la proposició 16 de les Annotationes in Sorbonae censuram
de Miquel Bay: «Nemo, praeter Christum, est absque peccato originali: hinc Beata
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que aquesta qüestió, no resolta encara per l’Església, produïa,
renovant Paulus V dites constitucions contra els frares de l’Orde
de Predicadors, qui eren los qui més defensaven aquella opinió
en llurs sermons i llibres, publicà una butlla lo 6 de Juliol del
1616 prohibint les discussions sobre aquest tema, exceptuant quan
fos en acadèmies de persones doctes i en los capítols generals o
provincials, on no hi haja ocasió d’escàndol, puix d’aquesta dis-
puta en venien altres, i menaçant ab sèries penes als transgressors.
L’any següent, com durés encara l’abús, puix ja s’arribava a ne-
gar públicament la Immaculada Concepció, ex occasione
assertionis affirmativae in publicis concionibus, lectionibus,
conclussionibus et actibus publicis, quod eadem beatissima Vir-
go fuerit cum peccato originali concepta, lo mateix Papa prohibí
rigorosament fer aquesta afirmació en públic. No coneixem altra
butlla del papa Paulus en aquest sentit, no obstant, pel Novembre
del 1618, o sia un any després, consignen los Annales Consula-
res lo gaudi que es tingué a Barcelona ab motiu de la butlla de
prohibició, de moment se feren públiques alimàries per tot arreu
per espai de tres dies -no hi havia finestra ni finestreta que no fos
ab moltes llums- i durant aquells dies i els següents se celebraren
en llahor de la Immaculada Concepció una sèrie d’esbarjos i
solemnitats, celebrant-se per lo tant, religiosament i civilment,
per l’estil de les que ja tenim ressenyades, torneigs, curses,
simulacres, processons, oficis, sermons, etc., etc... Ab aquest
propòsit, lo dia 25 de Novembre de l’any 1618, la Universitat de
l’Estudi General ab los seus col·legis determinà que es fes jurament
de defensar la Immaculada Concepció de Maria Santíssima segons
un estatut que acabava de fer, i va posar-se d’acord amb la

Virgo mortua est propter peccatum ex Adam contractum, omnesque eius afflictiones
in hac vita sicut et aliorum iustorum fuerunt ultiones peccati actualis vel originalis.»
(DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion symbolorum..., 1973); i Pau V ho havia fet en
la constitució «Regis pacifici», del 6 de juliol del 1616. Més avant es pronunciarà
Climent XI en la constitució «Commissi nobis divinitus», del 6 de desembre del 1708,
en què manarà la celebració de la festa de la Puríssima a tota l’Església; i Alexandre
VII en el breu «Sollicitudo omnium ecclesiarum», del 8 de desembre del 1661, en
què, a petició de Felip IV, rei d’Espanya, confirmarà les butlles de Sixt IV, la
constitució «Regis pacifici» de Pau V i el Decret de 24 de maig de 1622 de Gregori
XV. El redactor dels Annales Consulares confon la butlla de Pau V amb el decret de
Gregori XV i atribueix a aquest la butlla de l’anterior, quan, com ho adverteix Antoni
de Bofarull, el pontificat de Gregori XV no comença fins al 1621.
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municipalitat perquè es fessin tres dies de festa, essent lo primer
lo diumenge, festa de la Gloriosa Verge, i els Concellers les
allargaren fins al dissabte. Lo dia 24, a la tarda, sortiren de la
Universitat molts doctors ab llurs togues i capells, anant dalt de
cavall, a so d’una música, presidits per un que duia un penó i
seguits dels estudiants també dalt de cavall i ab vestits talars,
entre els quals anava un jovenet representant a Mercuri, altres
quatre qui representaven los quatre Doctors de l’Església, dos ab
hàbits de Bisbe, un de Cardenal y un altre de Papa, i darrera d’ells
un carro triomfal on hi estaven segudes totes les ciències. La co-
mitiva anava recorrent les cases de les autoritats: de l’Arquebisbe,
del Bisbe, dels Diputats, dels Concellers i del Virrei, i davant de
quiscuna feien aquells jovenets alguna petita representació i feien
discursos o citaven textos per provar la Immaculada Concepció.
L’endemà, 25, que era el dia de la festa, los mateixos doctors i
estudiants se traslladaren a la Seu, on devia celebrar-se un ofici
solemne, fent lo sermó lo diputat bisbe de Tortosa191 i aquells
estaven dins lo cor i les altres autoritats al presbiteri on, acabat lo
sermó, prengué seient, d’espatlles a l’altar, l’arquebisbe de
Tarragona, Don Joan de Montcada i pujant de dos en dos los

191. Lluís de Tena, catedràtic de Teologia i Sagrada Escriptura a la universitat
d’Alcalá de Henares, rector dels dos col·legis universitaris, lectoral de la seu de Toledo
i almoiner del rei Felip III i bisbe de Tortosa (1616-1622), fou elegit diputat eclesiàstic
del General de Catalunya el 1617 i presidí la institució durant un trienni. Autor dels
Commentaria et disputationes in epistolam divi Pauli ad Hebraeos (1611), editor de la
Epistola ad Hebraeos (1612) i dels Sermones predicados en la beatificación de la B.
M. Teresa de Jesús (1615), era gran devot de la Mare de Déu. A Tortosa, féu obrar a
despeses pròpies el reliquiari major de la Santa Cinta, impulsà la fundació de la confraria
de la Mare de Déu (1617) i en reorientà la devoció i culte mitjançant la transposició
conceptual i afectiva de la veneració de la Santa Cinta de la Mare de Déu, això és, de
l’objecte, a la Mare de Déu de la Cinta, això és, a la figura maternal de Maria. Fou així
que l’objectivació cedí a la personificació, amb la qual cosa el culte i la devoció popu-
lar es van enriquir teològicament i antropològica. El 1618, a la catedral de Barcelona,
Lluís de Tena, «theologus nulli secundus» segons l’Episcopologi de Tortosa, pronuncià
el sermó de la Puríssima Concepció de la Mare de Déu davant l’episcopat del Principat,
del virrei, duc d’Alburquerque, dels membres del Reial i Suprem Consell, dels consellers
de Barcelona i dels estaments universitaris, tots els quals juraren públicament i solem-
ne defensar el misteri marià. (Ramon O’CALLAGHAN, Episcopologio de la Santa Iglesia
de Tortosa, pp. 167-171; Anales de Tortosa, III, pp. 39-42; Ramon MIRAVALL I DOLÇ,
art. Tena, Lluís de, dins Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, III, pp. 525-
526; Josep ALANYÀ I ROIG, La Santa Cinta, tresor del bisbat de Tortosa, dins Lux
Dertosae. La devoció a la Santa Cinta (1178-1617-2004), pp. 59-71.
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doctors i després los estudiants, primer los canonistes i llegistes,
seguint los metges, artistes i darrerament los mestres de gramàtica,
anaren prestant lo jurament en mans del Metropolità, saludant,
quan passaven, a les autoritats i retornant a llurs cadires.»192

Bofarull diu que les festes immaculistes poden interpretar-se «com
un tràgala de la gent de ciència i de la Universitat al ergotisme dels
Dominicans qui, ab l’afany de discussió se creyen ser los grans-
sapients» i atribueix, en part, aquest abús a «la condescendència
excessiva dels Pontífexs, puix, durant aquest mateix regnat, Paulus V
facultà als Dominicans i als P.P. de la Companyia de Jesús perquè
quiscun d’ells pogués defensar la seva opinió sobre el tema De gratia
divini auxilii et libero arbitrio, que fou causa de molts escàndols,
volent-se atemptar, més tad, una causa davant el Papa Climent».193

De festes, Tortosa en féu també de semblants. Així consta en acta
capitular del 4 de desembre del 1618:

«Com en esta iglesia se tinga major obligació que en altres de
celebrar y solemnitzar la mateixa alegria y per la mateixa causa,
així per estar fundada a invocació de nostra Señora, com és en
particular per la señalada mercè que nostra Señora fonch servida
fer a esta iglesia y ciutat, en baixar del cel y deixar de sa divina
mà en ella la Santa Cinta: Per sò delliberaren que en la present
iglesia se fassen festes en honor y glòria de nostra Señora per les
sobredites rahons, y que se fassa embaixada a la present Ciutat,
per a que, si voldrà per sa part fer les mateixes demostracions,
gastant tot lo que sia menester, y fetes que sian, se fassa memòria
y exemplar per a que en lo esdevenidor conste.»194

Els immaculistes, teòlegs i senzills fidels, examinaven amb rigor
les actituds i paraules dels predicadors, denunciaven públicament els
maculistes i s’hi oposaven amb tots els mitjans, fins i tot fent recurs a
la violència. Però oficialment, no havent-hi encara res definitivament
definit, quan hi havia conflicte i l’afer arribava als tribunals
eclesiàstics, aquests no sentenciaven ni feien provisió judicial. A

192. Antoni DE BOFARULL I BROCÀ, Història crítica, civil i eclesiàstica, de
Catalunya, t. 24, cap. 7, pp.159-161.

193. Antoni DE BOFARULL I BROCÀ, Història... , t. 24, cap. 7, p. 161.
194. ACTo, Actes Capitulars. Acta de 4-XII-1618. Cfr. Enrique BAYERRI, Histo-

ria de Tortosa y su comarca, VIII, p. 694.
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Tortosa, tenim el cas de Càlig, vila del Maestrat de Montesa, esdevingut
durant el pontificat del cardenal Agustí Spínola (1623-1626).

Segons declaració de testimonis, la feligresia de la parròquia de
Càlig, el 1624, s’inquietà «contra lo Predicador de la quaresma, pus
que encara que havia promès que en los principis de sos sermons diria
«Alabada sea la Conception Immaculada de nuestra Señora», pus que
nou dia de cor sinó per temor de la gent». Efectivament, segons
declaració del prevere Vicent Anglès, de 37 anys, beneficiat de
l’església de Sant Llorenç,

«qui iuravit in manu et posse domini Francisci Dehona, pbri.,
Thesaurarii Sedis Dertusae, comissarii electi ad infrascripta per
Illustres et admodum Rdos. dominos de Conventu»[...] «Dixit que
encara que se ha dit públicament que lo pare fray Domingo Febrer,
de la orde de Predicadors, al qual està donada la Quaresma del
present any en la present Vila de Càlig, ha promès als señors de la
Junta que en los sermons que predicarà de esta hora en avant dirà
en lo principi ‘alabado sea el Santísimo Sacramento y la Puríssima
Concepción de Nuestra Señora’, estan los ànimos de molts alterats
y inquiets de tal manera que ell testimoni no té per segur que
dexe de haver algun scàndol contra’l dit frare Febrer, perquè diuen
no loy mou devoció, y que la gent no’l oyrà de bona gana si pre-
dica; y assò diu ell testimoni per son descans, y que a ell testimoni
li és molt accepte dit predicador, y procurarà ab les persones que
li són coniunctes a ell testimoni que no li causen inquietut algu-
na. Dixit que ell testimoni sap de certa sciència que estan llevats
y arrancats de les parets y cantons los rètuls y papers que estaven
posats per los cantons dient ‘alabada sia la Concepción a pesar
del motilón’ y altres que devien causar pesadumbre als parents
del dit frare predicador, los quals estaven ja llevats abans que lo
dit Sr. Thesorer aplegàs a Càlig, y los féu llevar Mr. Viñes, de
Sant Matheu, per orde del Governador de St. Matheu, y així li
appar a ell testimoni que si no si posen altres papers noy haurà
occasió de disgusts per esta causa.»195

El vicari, Jaume Ferrer, de 49 anys, declarà

«que lo pare fray Febrer predicà en la Vila de Càlig en la

195. AHDTo, Causes de fe i costums, Càlig. Puríssima Concepció. Any 1624,
fol. 7 r.v. Declaració feta el dia 11 de febrer.
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Quaresma passada y predicà molt bona doctrina moralisant y ab
satisfacció del poble, y que ell testimoni en particular ne restà molt
satisfet, y se és folgat molt que li fos donada la Quaresma de aquest
any, emperò que així en confessions com fora de elles ha tengut ell
testimoni gran treball en aquietar los ànimos de alguns que estaven
molt sentits contra del dit pare Febrer perquè en los exordis dels
sermons no diu ‘alabado sea el santísimo Sacramento y la Puríssima
Concepción de Nuestra Señora’ y que encara que se ha dit de alguns
dies a esta part y en particular després que és vengut a esta vila lo
Sr. Thesorer Dehona, que lo dit pare Febrer ho ha promès als Srs.
de la Junta de Tortosa y als de la vila, veu ell testimoni y sap quey
ha alguns ànimos alterats contra’l dit frare Febrer, que diuen que si
predica, encara que ho diga, y ha de haver algun scàndol, y que un
home li ha dit a ell testimoni en lo dia de vuy que en públich ha oyt
dir en lo dia de vuy que si lo dit pare Febrer ve a predicar esta
Quaresma se seguirà algun gran escàndol contra’l dit frare y que’l
han de matar y que assò li deya dit home per son descàrrech, per a
que com a regint cura de ànimes procuràs que dit frare no se pose
en condició, y que ell testimoni ha procurat de persuadir a dit home
que’s dexe de tan mal intent y que procure ab los demés que’s
quieten, puix lo dit pare se allana a dir lo que volen, y que totis
viribus procurarà ell testimoni ab quant podrà fer estos y semblants
officis, procurant que lo dit pare predique ab quietut y pau, emperò
per son descàrrech diu lo que ha entès y oyt dir y lo que sent.»

Jaume Ferrer confirmà la declaració del beneficiat Anglès pel que
fa als papers enganxats als cantons de la vila i afegí noves notícies
sobre la persona que els havia penjat dient que «Mr. Viñes ha rebut
informació contra lo estudiant digué, predicant dit frare, ‘sin pecado
original, padre’, y que lo dit Sr. Thesorer també volia inquirir contra
ell», però exigí totes les precaucions per no alterar més el poble i
demanà de no procedir contra aquest estudiant perquè

«té per cert ell testimoni que se seguiran grans escàndols així
venint dit pare a predicar com no venint si se fa causa o sentiment
algú contra’l dit estudiant, lo qual se diu Miquel Batiste, y així té
ell testimoni per molt convenient que no se fassa contra ell
procehiment algú perquè se seguiran grans escàndols...» 196

196. AHDTo, Ibídem, fols. 8 r.-9 r. Declaració feta el dia 11 de febrer.
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El prevere Andreu Pruñanosa, de 62 anys, de Càlig, declarà que:

 «ell testimoni, no obstant que ha entès que los Justícia y Jurats
diuen que noy ha inquietut ni ocasió de escàndol venint lo pare
fray Febrer a predicar la Quaresma dient (com ha offert) en los
sermons ‘alabado sea el Smo. Sacramento y la Concepción de
Nra. Sra.’ està ell testimoni ab algun recel de que assò estiga del
tot assegurat, perquè veu que lo dit pare no està accepte en lo
poble, y en cas que noy haja escàndol, presumex que lo oiran de
molt mala gana, y que per a ell testimoni y comunament, en la
quaresma passada fonch molt accepte lo dit frare, emperò que ara
veu la gent ab gran disgust...»

Confirmà també la responsabilitat dels cartells atribuïda a
l’estudiant Batiste i afegí que

«en particular veu los ànimos inquiets perquè’s diu que es fa
procés contra Miquel Batiste, estudiant, per lo que digué, predicant
dit pare Febrer, ‘sin pecado original, padre’ y per haver ficat alguns
papers per los cantons que deyen ‘concebida sin pecado original
a pesar del motilón’...»197

Pere Pavia, prevere de Càlig, de 36 anys, féu semblants
declaracions, dient a més «que ho deyen referenda de altres que si dit
frare no deya ‘Alabada sea la Puríssima Concepción de Nra. Sra.’ que
no anirian al sermó».198

El dia 12 de febrer declarà el rector de la parròquia, Vicent
Texonera, de 46 anys, el qual, confirmant que els cartells havien estat
penjats per l’estudiant Batiste i llevats per micer Viñes per ordre del
governador de Sant Mateu, digué que:

«veu los ànimos de tot lo poble tan alterats que té per cert
que, encara que lo pare Febrer diga predicant ‘alabada sia la
Immaculada Concepció de Nra. señora concebuda sens pecat ori-
ginal’, no se quietaran ab axò sinó que y haurà algun gran escàndol
si ve dit pare a predicar esta quaresma, perquè diuen que no ho
dirà sinó forçat y que no’l creuran ni oyran de bona gana sa doc-
trina ni farà fruit per molt bona que sia així perquè no aniran als
sermons perquè no’l oyran, y en particular li digué a ell testimoni

197. AHDTo, Ibídem, fols. 9 v.-10 r. Declaració feta el dia 11 de febrer.
198. AHDTo, Ibídem, fol. 10 r.v. Declaració feta el dia 11 de febrer.
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quinze dies ha un home que procuràs que vingués a predicar
qualsevol predicador per roin que fos, sols no fos dit fray Febrer
perquè succeiria algun scàndol y no faria fruit, y esta nit del
diumenge pròxim passada veu ell testimoni com anaven per los
carrers los chichs y molta gent unida del poble ab un pendonet y
algunes llums y espases nues y altres armes cridant y avalotant
dient ‘Víctor Maria sens pecat original’, y que aplegats a la casa
on estava Mr. Viñes a oyt dir ell testimoni que digueren ‘sens
pecat original a pesar del assessor’, y en altra ocasió sentí ell
testimoni que digueren ‘a pesar del motilón’, y que també ha oyt
dir que dita gent així amotinada y junta tiraren pedrades en la
casa del pare de dit frare cridant lo mateix, per tot lo qual té per
cert y evident que si dit frare ve a predicar, se seguiran los
escàndols y danys sobredits.»199

Abundà en les mateixes informacions Miquel Borràs, prevere, de
45 anys, dient que:

«veu y judica segons veu los ànimos de alguns del poble, és
que encara que lo dit frare Febrer diga quant predique lo que vol
la Vila ‘Alabado sea el Smo. Sacramento y la Concepción de Nra.
Señora’, si no és perdonant a l’estudiant Miquel Baptiste per lo
que digué predicant dit frare, és que y haurà algun gran escàndol,
y no té per segur al dit frare perquè veu los ànimos molt alterats.
Encara anit se amotinaren miñons y altra gent y anaren per la Vila
dient y cridant ‘Víctor Maria sin pecado original’, y anaren a la
casa de la habitació de Mr. Viñes, y volent los resistir li pegaren
una pedrada als pits, y assò de aquest motí lo sentí ell testimoni
des de sa casa, però lo de Mr. Viñes loy ha sentit dir ell testimoni
al mateix Mr. Viñes, per tot lo qual ell testimoni judica que li
seria millor al frare que no vingués a predicar, y si ell testimoni
fos del dit frare, noy vindria que estes coses no estiguessen del
tot assentades».200

Semblants declaracions féu el mateix dia mossèn Onofre Ferri, de
30 anys, prevere de Càlig.201

199. AHDTo, Ibídem, fols. 11 r.-12 r. Declaració feta el 12 de febrer.
200. AHDTo, Ibídem, fols. 12 r.-13 r.
201. AHDTo, Ibídem, fol. 13 r.v.
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Una informació encara més abundant i rica en detalls la donaren
els acompanyants del canonge Dehona en la visita a la vila, Baptista
Remon, escrivà de la cúria episcopal, Jaume Ciurana, clergue, i Lluc
Munyós, procurador fiscal de la cúria. Mossèn Baptista Remon,
prevere, beneficiat de la seu de Tortosa, de 52 anys, declarà el 8 de
març i digué:

«que lo que sap ell testimoni sobre lo que és estat interrogat
és que ell testimoni com a escrivà de la cort ecclesiàstica de
Tortosa anà en lo mes de febrer pròxim passat a Càlig en compa-
ñia del Sr. Thesorer Dehona y de Mo. Lluch Muñós, procurador
fiscal de la cort ecclesiàstica de Tortosa, sobre certes novedats
que allí havien succehit acerca de que fray T. Febrer, de la orde
de predicadors, no deya al principi dels sermons, després de haver
dit ‘alabado sea el Smo. Sacramento’, no deya ‘y la Immaculada
Concepción de Nra. Sra. concebida sin pecado original’, y
estigueren tres o quatre dies y en lo discurs de ells veu ell testimoni
casi tot lo poble indignat contra’l dit frare Febrer no deya de que
fos alabada nostra señora sens peccat original concebuda y oí dir
ell testimoni que per dita causa havien ficat per alguns cantons de
la Vila alguns papers en los quals deyen ‘concebida sin peccado
original a pesar del motilón’, y que també havien posat altres
papers que tocaven a pasquins contra’l dit frare Febrer, però ell
testimoni no’ls ha vist dits papers, ans bé entengué a dir pública y
comunament que Mr. Viñes de St. Matheu los havia llevat dels
cantons, que havia anat allí per orde del Governador de St. Matheu,
y també dix dit testimoni que oí dir públicament a moltes perso-
nes en dita Vila que los dits papers que estaven per los cantons
los havia ficat Miquel Batiste, estudiant de dita Vila, y que aquest
mateix, estant un dia predicant dit frare Febrer en la Iglesia de
Càlig, nomenant dit predicador a Nostra Señora, digué dit
estudiant ab alta veu que tots los que estaven en la Iglesia la oyren
o la pogueren oir, ‘concebida sin peccado original, padre’, y lo
que veu el testimoni és que lo diumenge de Sexagèsima en la nit
(que hera hu dels dies que estigueren en Càlig) serien entre les
vuit y nou hores de la nit, sentí passar ell testimoni per davant la
casa de T. Marimon, ont dit Sr. Thesorer estava de posada en dita
vila, estant ell testimoni en dita casa en sa compañia, gran multi-
tud de gent que en la veu mostraven ser gran número així veus de
hòmens com de chichs que anaven cridant ab veu alta ‘Víctor
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Maria concebida sin pecado original’, y los sentí passar en espay
de una hora tres vegades y la una d’elles sentí que obriren la por-
ta de dita casa al temps que passaren cridant, però no sap ell
testimoni si la obriren ells o alguns que estarien en la entrada de
dita casa y oí dir ell testimoni a algunes persones que’ls veren
que anava gran multitud de gent, chichs y grans, y portaven un
estandart anb llums enceses y molts d’ells espases nues y altres
armes, però ell testimoni no’ls veu perquè no se féu a la finestra
ni ningun altre dels que estaven en dita casa se féu a la finestra y
oí dir ell testimoni a algunes persones, y entre elles al dit Mr.
Viñes, que passant la segona vegada per davant la casa ont ell
tenia la posada la dita gent cridant, ixqué ell a la porta y veent lo
que era, parexent li que podia ser principi de algun motí, perquè
volgué impedir que no anassen de aquella manera, li pegaren una
pedrada en los pits, però que era de flaca mà que no li féu mal
algú, y li fonch forsat tornarsen a entrar en casa, y també oí dir ell
testimoni en dita ocasió a moltes persones que aquella nit la dita
gent, anant així com està dit, passant per davant la casa del pare
del dit fray Febrer, apedregaren les portes y finestres de la dita
casa de Febrer cridant ‘Víctor Maria concebida sin pecado origi-
nal a pesar del motilón’, y ell testimoni en una de les vegades que
passà la dita gent per davant la casa del dit Marimon, que li par
fonch la primera vegada, sentí a hu que digué ‘Víctor Maria con-
cebida sin pecado original a pesar de vellacos’, y també veu ell
testimoni que dins la Iglesia hy havia unes lletres grans ensartades
o ficades en un fil per mig de la Iglesia davant del altar major que
deyen ‘Víctor Maria’, y en la plaça a prop de les Carniceries veu
ell testimoni en una paret ficat un paper de la Concepció de nostra
Señora, y davall de ell quatre o cinch papers escrits ab lletres
grosses que passant ell testimoni per allí sens detenirse sols pogué
llegir lo de més avall, y li par que deyan los dos últims reglons de
ell ‘no tengo de parar hasta perder la vida’. Interrogatus dixit que
en dits dies oí dir ell testimoni en dita Vila de Càlig a algunes
persones que Mo. Joan Ferrer, Vicari de Càlig, los havia dat lo
estandart que portaven aquella nit a la dita gent, y que un o dos
nebodets seus anaven ab ells y portaven lo estandart, y que dit
Mo. Jaume Ferrer és la causa de estes inquietuts y avalots y lo qui
les fomenta.»202

202. AHDTo, Ibídem, fols. 14 r.-16 v.
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Mossèn Jaume Ciurana, clergue de la ciutat de Tortosa, de 24 anys,
declarà el 20 de març i digué

«que sols ha vist que, quant dit señor Thesorer arribà a dita
vila, hixqueren uns trenta o quaranta hòmens ab scopetes y hu
d’ells portava una bandera de paper, y li par en ell estava pintada
la Image de Nostra Senyora, y lo que portava dita bandera també
portava en lo sombrero un paper dels impressos que ab ciffres
dien ‘Todo el mundo en general, etc.’ y que, arribant dit Senyor
Thesorer, tiraren moltes scopetades y cridant ‘Víctor Maria’ y
d’esta manera acompanyaren a dit Sr. Thesorer fins a la casa de
T. Marimon hont se apossenta. Y que una de les nits que estigueren
en Càlig, sent ya molt de nit, estant ell testimoni en un apposiento
de dita casa ab altres sentiren pasar dos voltes un gran tropell de
gent per lo carrer cridant ‘Víctor Maria sens pecado original’, la
qual gent portava llums enceses però que al temps que passaren
per lo carrer hont està dita casa de Marimon, ell testimoni veia
entrar la resplandor per les finestres del apposiento hont stava,
les quals ell testimoni no obrí ni veu res.»203

 Confirmà així mateix la notícia del rètol de l’església i els atacs a
la casa dels Febrer i a l’assessor del governador de Sant Mateu.

Mossèn Lluc Munyós, de 35 anys, prevere i beneficiat de la seu
de Tortosa, procurador fiscal de la cúria episcopal, declarà el 21 de
març i, coincidint amb les declaracions dels altres companys que
arribaren a Sant Mateu amb el canonge Dehona, digué que

«al punt y quant dit Sr. Thesorer, ell testimoni y los demés que
anaven en sa compañia arribaren a part dessà del Riu sech que està
prop la vila de Càlig encontraren ab tres o quatre chichs que en
aparellar ab ells començaren ab gran crits a dir ‘Víctor Maria
concebuda sens pecat original’ y després, havent pasat lo dit Riu
Sech, encontraren una squadra de hòmens ab scopetes, los quals
tiraren molts tirs en estar prop d’ells dit señor tesorer y sa compa-
ñia, y cridaven repetint ho moltes voltes, ‘Víctor Maria’ y veu ell
testimoni que entre ells n’hi anava hu que portava una bandera de
paper ab la figura de la Concepció y en lo sombrero un paper dels
que féu ha posar per les portes y cantons que ab ciffres dien ‘Todo
el mundo en general, etc.’ y, arribat dita cavalcada de dit Sr. Thesorer

203. AHDTo, Ibídem, fols. 16 v.-18 r.
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y sa gent a ells, dits hòmens lo saludaren y se posaren davant y lo
acompanyaren fins a la posada. Y aprés lo endemà, ell testimoni
anant per la vila, veu en molts cantons d’ella papers de la Concepció
y hoí dir públicament que hi havia per dits cantons molts papers
ficats scrits que tenien resabio de pasquins contra lo dit frare Febrer
y que lo Dr. Viñens [sic], assessor del governador de San Matheu
los havia fet llevar.»

El declarant es reafirmà en les declaracions dels altres testimonis
en relació a l’estudiant Baptiste, als atacs inferits a casa dels pares de
fa Febrer i a l’assessor del governador de Sant Mateu, i a les rondes
nocturnes dels immaculistes pels carrers de la vila, que eren formades,
segons el declarant, per

«un gran número de chichs, fadrins y hòmens casats, que adunats
anaven rodant la vila amb moltes llums que portaven en les mans
cridant ‘Víctor Maria’ y acompanyant un estandart que portaven
uns nebodets de Mn. Jaume Ferrer, vicari de la dita Iglesia…» 204

El 1632 arribaren a Tortosa els jesuïtes i, el 1642, hi fundaren el
Col·legi de la Puríssima Concepció en una casa i solar que els havia
donats el canonge Mateu Boteller, al carrer dels Montcada. Aquest
col·legi serà més endavant Seminari Sacerdotal després de l’expulsió
dels religiosos i desamortització dels seus béns a mans de Carles III
el 1767, i seu del nou Seminari Conciliar, instituït pel bisbe Bernardo
Velarde, durant els pontificats de Víctor Damián Sáez, qui hi posarà
la direcció i la secció de Teologia, i Benet Vilamitjana, qui hi
traslladarà definitivament tot el seminari el 1877.205 Val a dir que la
presència dels pares de la Companyia a la ciutat episcopal i llurs
predicacions pel bisbat tortosí augmentaren i consolidaren el culte i
la devoció a la Puríssima.

L’any 1639 fou nomenat bisbe de Tortosa fra Giovanni Battista
Veschi de Campània, de l’orde franciscà, home de confiança del rei
Felip IV, ministre general de l’orde (1633), home hàbil i polític, de
gran formació intel·lectual i seguidor de la teologia de Duns Escot.
Fra Sebastià Sanjuán diu d’ell:

«El Ilustrísimo fray Joan Baptista Campaña estuvo a punto

204. AHDTo, Ibídem, fols. 18 r.-21 r.
205. Josep ALANYÀ I ROIG, El Seminari Diocesà de Tortosa, pp. 156-158.
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para escribir sobre todos los Sentenciarios y otras obras de Escoto:
si bien no lo puso en execución por las muchas ocupaciones de
Secretario General de la Orden, y después de Ministro General
de ella, que bien se dexa entender fueron muchísimas. Después
fue electo Obispo de Tortosa, en tiempo de las guerras de Catalu-
ña que comenzaron en el año 1640. Cuyas turbulencias no le die-
ron lugar para escribir. Antes que se hiciesen las Paces entre es-
tas dos coronas, fue electo Arzobispo de Puzol, en tierra de
Nápoles, en donde murió en breve, dejándonos con deseos de lo
que no pudimos gozar. Quan docto y entendido fue y quan fiel
escotista, todo el mundo lo sabe. Pero débese saber que a su
Ilustrísima se deven todas las obras nuevas de el Doctor Sutil,
que son diezisiete tomos, aunque van en trece cuerpos de libros
grandes, pues por su orden y mandamiento, siendo Ministro Ge-
neral de la Orden, las sacaron a luz los religiosos irlandeses de el
Colegio de San Isidoro de la ciudad de Roma.» 206

Animat, segons el pare Berlanga, per sor Margarita de la Cruz,
filla de l’emperador Maximilià II i monja clarissa al monestir de las
Descalzas Reales de Madrid, Veschi va escriure tres volums sobre la
Puríssima Concepció de la Mare de Déu, però aquesta magna obra es
va perdre durant la Guerra dels Segadors, amb gran pena de l’ànima.
Ho refereix el pare Cristóbal de Berlanga:

«Vióle un sobrino suyo, que fue a hacerle compañía y a asistir-
le, llorar con gran sentimiento, y deseando saber la causa del llan-
to, que creyó ser el verse desposeído de sus bienes, le declaró que
todo su dolor nacía de la pena que le daba la memoria de haber
perdido, sin esperanza de recobrarlos, tres grandes tomos, que con
mucho trabajo y afán había escrito del punto de la Concepción.»207

206. Fray Sebastián SANJUÁN, Lima de la verdad..., còdex 276 de l’Arxiu Capi-
tular de Tortosa, fol. 168 r.v. En una estada al convent de Sant Isidor de Roma, el
bisbe Veschi convencé l’escotista irlandès Luke Wadding, historiador de l’orde
franciscà i amic personal seu, perquè traduís l’obra completa de Duns Escot. Aquesta
edició dels Opera omnia, que inclou les obres filosòfiques i teològiques, fou impresa
a Lió i publicada en 12 volums el 1639. Hom n’ha fet reimpressió per Vivès en 26
volums (París, 1891-1895) i una reedició de l’edició de 1639 prologada per Tullio
Gregory, amb 12 parts en 16 volums (1968-1969).

207. Cristóbal DE BERLANGA, S.J., Fundación, origen, progresos y estado del
Religioso Convento de la Purísima Concepción Victoria de Monjas Descalzas del
Orden de N. P. San Francisco, de la Fidelísima Ciudad de Tortosa, p. 50.
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L’any 1633, Joan Baptista Veschi, aleshores ministre general de
l’orde franciscà, per la gran devoció que professava al misteri de la
Puríssima Concepció i la confiança que tenia posada en la seva per-
sona el rei Felip IV, fou escollit pel monarca com a representant seu
per tractar amb el Papa de la declaració dogmàtica. Així li ho feia
saber en carta d’11 d’octubre:

«El deseo grande que tengo y el que hay en todos mis Reynos
de ver declarada la Puríssima Concepción de Nra. Sra., me obli-
ga a continuar en las instancias que hasta ora he hecho sobre esta
materia y a interponer nuevos officios con Su Santidad para que
defina, y porque creo que a ninguna persona se pueden encomen-
dar que con mayor cuidado y affecto las haga que Vos, assí por
las prendas que tiene essa sagrada Religión en esta materia como
por lo que fío de vuestra solicitud, me ha parecido cometeros la
de este negocio para que como diputado mio la tratéis con Su
Santidad y con las personas que más convenga...»208

Ja bisbe de Tortosa, fou elegit per les Corts de València del 1645
per a prosseguir a Roma la gestió davant el papa Innocenci X perquè
la festa de la Puríssima fos declarada de precepte i «se declarase el
misterio de la Inmaculada Concepción», segons el pare Berlanga,
biògraf del prelat. Un cop més confiant en Veschi, diu el pare Berlanga,
«el Rey Católico contestó a esta petición que tendría particular cuida-
do del Obispo por los buenos servicios que le había prestado».

El 1640, es produí l’aixecament de Catalunya i Portugal contra el
monarca. A Tortosa, plaça forta i estratègica, també hi hagué revolta.
Però hi entraren les tropes reials comanades pel mariscal de camp
Fernando de Tejada i pacificaren la ciutat. Pedro Fajardo de Requesens-
Zúñiga y Pimentel, marquès de los Vélez, nomenat aquest mateix any
pel comte-duc d’Olivares lloctinent del Principat i cap de l’exèrcit
castellà, jurà a la catedral de complir fidelment les Constitucions
Generals de Catalunya. Aquells dies, la ciutat s’havia convertit en un
gran campament militar amb la presència d’uns 30.000 soldats de totes
les armes.

208. Archivo de S. Isidoro. Roma, carpeta 62, fols. 190 r., 193 r.v. Transcripció
i publicació de Rafael María LÓPEZ-MELÚS dins Historia del Real Monasterio de la
Purísima Concepción Victoria, p.71.
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Joan Baptista Veschi havia estat nomenat bisbe de Tortosa, després
de la mort de Justino Antolínez de Burgos, a proposta de Felip IV,
com consta en cartes reials dirigides al marquès de Castel Rodrigo i
al comte de Monterrey,

«por ser de mi Patronato Real, y mirado en la persona que
podía ser más idónea y sufficiente para tal dignidad, y de quien
con raçón se pueda confiar que Dios nuestro Señor será servido
dello y la dicha Yglesia bien regida y administrada con descargo
de mi Real consciencia, he nombrado y presentado para ella a
fray Juan Bautista Campaña, General que ha sido de la Orden de
S. Francisco por sus muchas partes y satisfacçión grande con que
me hallo del affecto que ha mostrado a mi serviçio en todas las
ocasiones y por lo bien que ha governado la dicha Religión...»209

El prelat, davant l’aixecament de Catalunya, es posicionà
indefectiblement de la part del rei, per la qual cosa hagué de patir
incomprensió, persecució i maltractaments dels revoltats, i en els
setges a què fou sotmesa la ciutat esdevingué, pel seu prestigi, coratge
i decisió, ànima de la defensa contra els exèrcits assetjants, formats
per tropes catalanes i franceses. Com diu el pare Berlanga,

«no había cumplido el año de su consagración, cuando ya qui-
so Dios labrarle la corona de trabajos, entrando los calamitosos
tiempos de las guerras, sucediendo el abril siguiente el asedio, en
cuyo conflicto mostró los quilates de su virtud, alta providencia y
celo en el Real servicio, siendo el primero en concurrir con los
demás al muro; acudiendo con los eclesiásticos al puesto que les
tocó defender; animando y exhortando a todos con infatigable ar-
dimiento y diligencia, gastando lo más del tiempo en acudir a Dios».

El 12 d’abril de 1642, les tropes catalanes i franceses, comanades
pel mariscal de camp Philippe de La Motte-Houdancourt, virrei francès
a Catalunya, posaren setge a la ciutat. El prelat animà els defensors,
acudí amb els eclesiàstics fidels als punts de més perill, féu aixecar
darrere la muralla un altar dedicat a la Puríssima Concepció i, el 2 de
maig, prometé, si s’aconseguia la victòria reial, la fundació d’un convent

209. Archivo de S. Isidoro. Roma, carpeta 62, fol. 187 r.
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en honor d’aquest misteri. Després de duríssims enfrontaments bèl·lics
i gràcies al valor provat dels defensors, els exèrcits francocatalans
hagueren d’aixecar el setge el 3 de maig i la ciutat quedà totalment
lliure el dia 5.210

Entenent que el fracàs dels assetjants calia atribuir-lo a la protecció
divina i a l’empara de la Verge Immaculada, el bisbe volgué complir
el vot promès i fundà, no sense algunes dificultats, el convent de
monges de la Puríssima Concepció Victòria, anomenat així per la
victòria sobre els exèrcits assetjadors. Ho explica el pare Berlanga:

«Libre ya la Ciudad y restituida a su seguro, teniendo oportu-
nidad, trató el Señor Obispo de cumplir el voto que había hecho,
pero fueron tantas y tales las dificultades, que se resolvió pedir
conmutación y dedicar las expensas en fundar, como lo declaró,
un Colegio de la Compañía de Jesús;211 pero, juzgando el P.
Piquer,212 con quien confería sus intentos, no había bastante mo-
tivo para pedir tal permuta, y asistiéndole a vencer con notable

210. A les darreries del 2000, en la fase dels treballs de consolidació i restauració
realitzats a l’Aula Major i a l’Aula Menor de la canònica tortosina, en abatre el
farciment que obstruïa la porta de comunicació entre ambdues aules posat a
començaments del segle XIX, aparegueren set fragments de la làpida commemorativa
d’aquesta victòria militar de la ciutat. En aquests fragments, de jaspi de la Pedrera de
Tortosa, s’hi veu el relleu d’una figura femenina, que és la de la Mare de Déu, abillada
amb túnica cenyida i amb les mans obertes mostrant la Santa Cinta i la següent
inscripció en lletra capital romana distribuïda en 15 línies: (1) OBCESSA
FIDELISSIMA (2) ET EXEMPLARIS DERTVSA A X. (3) MILLE PEDESTRIBVS
TER MILLE (4) QVE EQVESTRIBVS FRANCIGENIS ET (5) GOTHOLANIS (6)
RVPTO HIC MVRO VI TORMEN (7) TORVM MILITARIVM TRIDVO IACTO (8)
RVM VIRILITERQVE HORA QVASI DECIMA (9) NOCTIS IRRVPTO (10)
AVXILIANTE DEIPARA MARIA EIVS (11) QVE CINGULO MVNITIS MVRIS
MILITIBVS ET (12) CIVIBVS (13) VICTORIAM REPORTAVIT ET (14) SINE
AVXILIO LIBERATA FVIT III NONAS MAII (15) MDCXXXXII (Ramon MIRAVALL,
Corpus epigràfic dertosense, pp. 356-359).

211. Amb la fundació del col·legi de la Companyia, el bisbe Veschi pensava
assegurar el foment de la devoció a la Puríssima, misteri que els fills de Sant Ignasi
defensaven amb fervor.

212. El pare Jacint Piquer, jesuïta, superior de la residència que la Companyia
de Jesús tenia a Tortosa, al carrer dels Montcada, «varón insigne en virtud y letras»
segons el pare Berlanga, cal considerar-lo cofundador del convent de la Puríssima.
Era nascut a la vila de Ribes de Freser l’any 1597, es formà als Estudis Generals de
Barcelona i ingressà a la Companyia el 1615, fou destinat a la Casa de la Companyia
de Tarragona per al noviciat i, havent perfeccionat estudis de Filosofia i Teologia a
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fortaleza y actividad todos los estorbos y embarazos que lo impe-
dían, se puso en ejecución en 30 de Mayo de 1644, habiendo
conseguido las licencias necesarias del Rey, del Nuncio y de la
Ciudad, comprando una casa muy capaz 213 y eligiendo para fun-
dadoras algunas religiosas del antiquísimo Convento de la Madre
santa Clara, personas de mucha virtud que, deseosas de mayor
perfección, pidieron con instancias al Señor Obispo la gracia y
favor de ser admitidas a esta fundación, para lo cual dio su
Ilustrísima lo necesario, proveyéndolas de todas las alhajas, así
para la Iglesia y sacristía, como para la casa.»214

Barcelona, en fou professor a Gandia i, més tard, ocupà la càtedra de Teologia del
Col·legi de Betlem, a la Ciutat Comtal, fins que fou traslladat a Tortosa, on fou
confessor i director espiritual de moltes persones devotes i d’algunes monges de San-
ta Clara. Posteriorment fou rector i mestre de novicis a la Casa de Provació de
Tarragona, rector del Col·legi de Barcelona, féu servei apostòlic al Col·legi de Mont
Sió de Palma de Mallorca, a la Residència de Jesuïtes d’Eivissa i al Seminari de
Cordelles, i exercí el càrrec de viceprovincial en dos mandats i de provincial en altres
dos. Morí a Barcelona el 14 de novembre de 1671, als 74 anys d’edat i 56 de religió.

213. Aquesta casa era l’antic palau dels Montcada que el canonge cambrer de la
seu de Tortosa, Mateu Boteller, havia llegat a la Companyia de Jesús. El bisbe la comprà
als jesuïtes per 2.000 ducats de plata. La casa era tan gran i ben disposta que s’hi pogué
formar església, cor, porteria, claustre, refectori, dormitori amb nombroses cel·les, ampli
jardí amb cementiri i altres estances per a la comunitat. El prelat, el 1648, després de
patiments, persecucions i exili de la ciutat, fou nomenat bisbe de la seu de Pozzuoli pel
seu amic el papa Alexandre VII, perquè pogués exercir de bisbe a la seva Campània
nativa, si bé encara romangué a Tortosa fins al 1655. Però fou en el convent de la
Puríssima on, per voluntat del bisbe de Tortosa, Gregori Parcero, i de la comunitat de
monges, fou inhumat el cos del bisbe, portat des de Pozzuoli i dipositat en un artístic
mausoleu que presideix la seva figura orant esculpida en marbre. Entre els títols de
l’epitafi que l’acompanyen figura aquest: «MARIANAE PURITATIS INCONCUSSUS
AEQUE AC AMANTISSIMUS FUIT ASSERTOR, PRO CUIUS GLORIA
EXTOLLENDA NULLIS PEPERCIT STUDIIS, NULLIS SUMPTIBUS AC VIGILIIS
INDULSIT. IN HUIUS PIETATIS TESSERAM ET PIGNUS HOC TEMPLUM ET
COENOBIUM SUB TANTAE MATRIS STEMMATE ET AUSPICIIS EREXIT.»

214. El bisbe Veschi dotà el convent i l’església amb un ric retaule de marbres
policroms, ornat amb l’escut episcopal propi, encarregat pel fundador a Gènova el
1655, les imatges de talla policromada de la Puríssima, titular de l’altar major, i de
Sant Antoni de Pàdua, del segle XVII, vasos sagrats, llibres i ornaments litúrgics.
Donà també la magnífica talla del Crucifix, obra de fra Innocenzo di Palermo, autor
del Crocifisso di San Damiano d’Assí. Així consta, segons que hom ho pot llegir
parcialment a l’espatlla del Sant Crist, a l’altura de la cintura: «...di Petra vice Mi-
nistro 4 Octubre Incio. siciliano lo fece 1635. Palermo» (Aurelio QUEROL LOR, Her-
mano del de Asís, dins «Programa de Semana Santa de Tortosa. 1984»).
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El 6 de gener del 1652, festa de l’Epifania, la ciutat de Tortosa
féu vot solemne de defensar el misteri de la Puríssima Concepció de
Maria. El «Vot de la defensa de la Immaculada Concepció», així
anomenat en els registres de l’Arxiu Capitular, respongué a l’esperit i
la lletra d’un acord del Capítol recollit en l’acta del 3 de gener de
l’any esmentat, que resa així:

«Ques fassa Constitució sobre la defensa de la Immaculada
Concepció de Maria Santíssima Mare de Déu y Señora nostra, y
que aquella hagen de jurar y juren totes les persones que obtindran
en la present Iglésia Dignitats, Canonicats, Comensalies,
Diaconats, Subdiaconats y altres beneficis en lo ingrés de la
present Iglésia, y ans de donársels possessió, així com juren també
guardar les Constitucions de la present Iglésia. Y que dissabte
primer vinent, a sis del corrent, per part y en nom del Capítol,
Ciutat y Clero, se jure dita defensa públicament en lo Presbiteri
de la present Iglésia, en mà y poder del Illm. y Rvm. Sr. Bisbe de
Tortosa, present tot lo Capítol, Clero y Ciutat.»215

A l’Arxiu Històric Diocesà de Tortosa hem trobat recentment dos
esborranys i la redacció definitiva, manuscrits, del jurament o vot de
defensa de la Puríssima, que pronuncià el president del Capítol aquell
dia davant la imatge de la Mare de Déu de l’Estrella del retaule major
de la seu. Aquest és el text:

«Ad tuae Majestatis pedes, o caeli terraeque Regina
Angelorum Imperatrix, Maria Virgo deipara, humiliter provolutus,
Ego, Hieronymus Munt, S. T. Doctor, Thesaurarius, Praepositus
et Canonicus Sedis Dertusae, velut sindicus et procurator Illmi.
et Rmi. Dni. Don Fratris Joannis Baptistae a Campanea, Episcopi,
et Perillustris etiam totius Capituli istius Ecclesiae Dertusensis
sufficienti et speciali ad id facultate suffultus, Sanctissimi Dni.
nostri Domini Innocentii divina providentia Papae decimi, de tuae
gloriae amplificatione optime meriti eiusque praedecessorum
Romanorum Pontificum ac Sacrorum Conciliorum, Tridentini
praesertim, probatissimorum Patrum, universo jam Christiano
Populo plaudente, vestigiis inhaerens, in hoc tibi Sacro Templo,
in hac nobis laeta et fausta die solemnitatis Epiphaniae Domini,

215. ACTo, Actes Capitulars. Acta de 3-I-1652.
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Te per merita Christi Dni. Filii tui ac Redemptoris nostri, a Deo
sine originali peccato praevisam et praeservatam confiteor
Deumque ipsum omni, qua decet, reverentia testor nos hanc
veritatem de tua ab originali peccato praeservatione, dudum nostro
insitam pectori, Spiritus Sancti gratia praeeunte, constantissime
ad ultimum usque vitae terminum retenturos, defensuros et
quantum nobis coelitus dabitur, sic ab omnibus etiam, Deo
dexteram porrigente, asserendum et docendum iri curaturos. Ita
voveo, ita spondeo, ita juro, sic me Deus adjuvet et haec Sancta
Dei Evangelia.

Tu ergo, o summe faelix, clementissima ac piissima Virgo,
Dei Mater Alma, quae in aeternitate ab eodem Deo praeelecta et
praeservata fuisti, pro Smo. ac Beatissimo Dno. nostro Dno.
Innocentio Papa decimo, apud Deum Patrem omnipotentem
eiusque tuumque Filium Jesum Christum largas preces effundas
ut Dominus conservet eum et vivificet eum et beatum faciat eum
in terra et non tradat eum in animam inimicorum eius: ut Ecclesiae
Sanctae Catholicae, cui praeest, omnimodam tranquilitatem
tribuat, inimicos eius humiliet, cunctas haereses extirpet, et
Principibus christianis veram pacem et concordiam affluentius
donet. Ut Catholicum Regem nostrum Philippum quartum,
Immaculatae Conceptionis tuae singularissimo pietatis affectu
devotum, liberali, tum spiritualium, tum etiam temporalium
bonorum, largitate adimpleat, et de hostibus suis ubique terrarum
gloriosissimum triumphum illi praestet. Ut demum nostrae huius
Civitatis Dertusae filiis, omnibusque ipsam incolentibus animorum
puritatem corporumque incolumitatem concedat eosque a fame,
peste,  bello,  gladio et  ab omni malo liberet,  defendat,
praeservet.»216

El 1653, Alexandro de Ros,217 degà del Capítol de la seu de Tortosa,

216. AHDTo, Jurament de defensa de la Puríssima Concepció de Maria. 6-I-
1652.

217. Alexandre de Ros era nascut a Lleida el 1598, fill del matrimoni Joan
Domènec de Ros i Isabel de Gomar. Sembla que es formà amb els jesuïtes de la ciutat
del Segre i ingressà a la Companyia segons dada obtinguda del Sermón que predicó
el padre Alexandro Ros, de la Compañía de Jesús, en su colegio de Gerona, en la
fiesta que hizo al cabo de la Otava del Corpus doña Leonor Agullana, fundadora de
aquel Colegio, l’any 1633; més tard, però, prengué l’hàbit de Sant Agustí. El 1636,
el trobem molt actiu en la polèmica sobre la predicació en català o castellà, originada
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protonotari de Sa Santedat Innocenci X i predicador de Sa Magestat
Felip IV, publicà el sermó que havia predicat l’any anterior a Barce-
lona en acció de gràcies de la victòria dels exèrcits reials sobre el
Principat de Catalunya i la reducció d’aquest a l’obediència de Sa
Majestat. Un sermó de tant d’elogi a la Puríssima com a aquell mo-
narca que, tot defensant el misteri i posant setge a les ciutats, havia
dominat els rebels i agraïa a la Verge Maria la victòria; un sermó,
doncs, alhora religiós i polític, panegíric de la Concepció Immaculada,
del monarca i de les glòries del Principat.218

La publicació del sermó veié la llum el 19 de febrer amb

en el Concili Tarraconense del mateix any. Ros s’enfrontà a la tesi del bisbe de Tortosa,
Justino Antolínez de Burgos, que defensava la predicació únicament en català. El
1639 era a Itàlia, probablement a Nàpols, on romangué durant els anys de la guerra
dels Segadors. Els biògrafs diuen que el panegíric a la família del papa Urbà VIII,
Abeja barberina. Panegírico a la santidad de N. Señor Urbano VIII, pontífice máxi-
mo, y a los Eminentíssimos y Excellentíssimos Señores de la Casa Barberina, del
1639, li haurien valgut la canongia a Tortosa, on arribà al deganat. Fou també síndic
del Capítol i del Consell General de la ciutat, per la qual cosa era sovint absent de
Tortosa i tenia contacte amb moltes personalitats del món eclesiàstic i del civil. El
1651, des de Vinaròs, on era detingut per malaltia el rei Felip IV, escrigué diverses
cartes al Consell General de Tortosa i s’entrevistà amb el marquès de Mortara per
encàrrec dels procuradors de la ciutat. L’any 1655, debilitat en la salut per «una
fluxió en lo pit a ocasió de la qual respira amb molta dificultat», nomenà coadjutor
seu en la canongia Francesc Mascarós, prior major de la seu. Morí a Madrid, a la cort
reial, on exercia els càrrecs de protonotari apostòlic i predicador del rei, el 1656.
Partidari fidel i convençut de Felip IV i dels interessos de Castella, va escriure diver-
sos discursos polítics reunits sota el títol Cataluña desengañada (1646), traduïts a
l’italià amb el títol Catalogna dissingannata (1647), Memorial al Rey en nombre de
la nobleza catalana (1649), Discurso sobre la forma de reducir a la obediencia de
Su Magestad a Barcelona y Cataluña (1650) i Memorial de don Alexandro Ros so-
bre que se continue el drecho que llaman de guerra en la Deputación de Cathaluña
(1653?). (Enric QUEROL I COLL, Tortosa, república literària (1475-1800), pp. 249-
250; CORTS, R. – GALTÉS, J. – MANENT, A., coords., Diccionari d’història eclesiàstica
de Catalunya, III, p. 287).

218. Biblioteca Universitària de Barcelona, B.55/4/4. Sermón de la Puríssima
Concepción de la Virgen nuestra Señora, y en Acción de Gracias de la reducción de
Cataluña a la obediencia de su Magestad (que Dios guarde), Barcelona, Antonio
Lacavallería, 1653. 25 folis (sense numerar). Autor: Alexandro de Ros y Gomar.
Aprovació: «Dr. Miguel Ioan Osona, chantre y canónigo de la Iglesia de Barcelona»
i «Dr. Don Lucas de Espinosa». Agraeixo a Enric Querol i Coll la còpia del text del
sermó que m’ha fet a mans. (Enric QUEROL I COLL, Tortosa, república literària (1475-
1800), pp. 249-251).

280



123CULTE I DEVOCIÓ A LA PURÍSSIMA AL BISBAT DE TORTOSA

l’imprimatur de Romeu de Ferrer, regent de la Reial Audiència, i
l’aprovació del Dr. Lucas de Espinosa, capellà reial, administrador i
vicari general dels exèrcits del rei d’Espanya i dels hospitals de
Catalunya, qui diu:

«he visto el Sermón que también ohí predicar a la Puríssima
Concepción de la Virgen nuestra Señora en acción de Gracias de
la reducción de Cataluña a la obediencia de su Magestad (que
Dios guarde)... En el qual manifiesta el Autor lo luzido de su in-
genio cargando lo recóndito de la Escritura y misterio con tan
devidas Gracias, a que persuade lo agudo de la imbención, con lo
maduro de la disposición; lo florido de las palabras, con lo grave
de las sentencias; lo sublimado del estilo, con lo profundo de la
erudición, lleno de noticias nativas: Servirá de voz a la fama para
influir por eternidades vivo y devoto afecto a la Concepción de
María Purísima. Rendido y gratuito cariño en los naturales deste
Principado al Rey nuestro Señor.»

Són força curiosos i propis de l’oratòria sagrada de l’època els
arguments, els contrastos conceptuals, els jocs combinatoris dels tex-
tos bíblics i patrístics i les interpretacions que els dóna l’orador quan,
amb una gran habilitat, transita pels diversos camps o nivells del sermó
(bíblic, patrístic, teològic, filosòfic, moral, simbòlic i històric), els
relaciona i imbrica. L’autor diu, en la salutació, que «esta encontrada
condición de los bienes y los males mudó la Virgen en su Concepción
puríssima, porque violentando las causas, trocó el genio a los efetos;
y pudo dar el prodigio de su gracia, ligeras alas al bien, y pesados
pies al mal: calçó de plumas la dicha, y de grillos la infelicidad».

En la introducció fa un repàs a la història del misteri i festa de la
Puríssima, impulsats pels reis d’Aragó des de la ciutat de Barcelona:

«En esta nobilíssima Ciudad tiene el festejo de este dia más
vivas las luzes del aplauso, y más ardientes los afectos, porque
esta fiesta es las delicias de la piedad... Aquí començó a
descollarse más la piedad y a dar más altas vozes la defensa de
este Misterio, acreditada y aplaudida de los Sereníssimos Reyes
de Aragón... con la Cofadría que instituió el señor Rey Don Pe-
dro quando Príncipe, y la confirmó siendo Rey, el año de mil
trecientos y treinta y tres... asentándose primero en ella los Reyes
y los Príncipes Herederos; como lo hizieron los señores Reyes
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Don Pedro, Don Juan y Don Martín, formándose esta Congrega-
ción Cortesana de las Personas Reales, y de la Familia Real; agre-
gando a ella los Iurados de Barcelona, y los Cavalleros y Ciuda-
danos que huvieren tenido oficios públicos en ella.»

Posant en relació l’autoritat i grandesa del rei Felip IV amb les de
Maria, diu l’orador als catalans:

«Este glorioso Príncipe, restaurador de vuestra libertad, es
medianero de vuestros privilegios con su Padre; como lo dixo S.
Iuan de Christo Señor nuestro. Advocatum habemus apud Patrem.
Abogado tenemos para el Padre a su Hijo Soberano, que retiran-
do todo el mérito de sus aciertos, para nuestra utilidad, por pre-
mio de sus servicios, pide nuestras conveniencias. Pero aunque
esta protección es tan grande; más alto y soberano patrocinio ha-
llo yo de vuestros privilegios, en la Virgen Santíssima, después
que la piedad del Magistrado depositó en la mano de una Imagen
de la Concepción Puríssima las llaves de esta Ciudad.219 Diólas
esta Señora a su Rey natural, desconociendo el dominio foraste-
ro, que introduxo la violencia, y conservó la tiranía. El dia, pues,
que la Virgen dio la Ciudad al Rey, y en ella, la Provincia, salió
fiadora a sus fueros; y se obligó piadosamente a conservar sus
privilegios. [...] El Patrocinio del privilegio y la conservación de
la autoridad del Rey, depositados en el Arca de María, hará eter-
na su duración, dando larga edad a la frágil condición del privile-
gio; y restaurando a más florido lucimiento la jurisdicción de su
Magestad. Para que veais quanto la zela esta Señora, es bien que
cargueis la atención en que aviendo vosotros depositado las lla-
ves de la Ciudad en la Virgen; no solo las entregó a su señor natu-
ral, sino que se las dio con autoridad; y reconociéndole por ver-
dadero Príncipe, zeló su decoro y puso la Ciudad a su obedien-

219. Aquesta imatge de la Puríssima era feta per Antoni Joan Massot (o Massar)
el 1603. Destruïda el 1936, se’n féu una còpia, que avui presideix la capella de la
Puríssima de la catedral de Barcelona, situada entre el portal major i l’accés a la
capella del Sant Crist de Lepant. És anomenada la Mare de Déu del Poncem o de les
Claus perquè té a les mans les claus de la ciutat que li oferí el Consell de Cent el 18
de juliol de 1651 com a exvot per l’extinció de la pesta que assotava Barcelona. Les
claus, lligades amb un cordó blau, amb moltes perles i «penjantillos», eren d’argent i
corresponien als sis portals de la muralla. (Joan BASSEGODA I NONELL, Els treballs i
les hores a la catedral de Barcelona, pp. 33-34).
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cia, no como estrangero triumfo de la guerra (que con el dominio
de las armas haze suyo lo estraño) sino como pacífica restitución
de lo usurpado. No quiso la Virgen que intervenieran pactos, por-
que avían de ser grosería del respeto; ni que las condiciones mi-
litares desacreditaran la autoridad del Príncipe, ni la devida
sugeción del vasallo: los de esta illustríssima Ciudad, puso la Reina
de los cielos a los pies de su Cathólico Monarcha, tan desengaña-
dos, que no parecieran vencidos; y dando más lato empleo a la
clemencia del Príncipe, no solo a querido que luciese su poder,
sino que quedase muy entera y airosa su autoridad, la qual impor-
ta muchas vezes más que la conquista de los Reynos.»

I en exaltació del misteri de la Concepció immaculada, posada al
servei dels misteris de l’Encarnació i Redempció, fa reflexions i
comentaris tan curiosos com aquests:

«Entre las perfecciones que profetiza de Christo Señor nues-
tro Isaías, dize: Butyrum et mel comedet, ut sciat reprobare malum
et eligere bonum. Comerá manteca y miel, para que sepa eligir el
bien y reprobar el mal. Encontrados efectos de estos manjares; la
fruta que comen nuestros primeros Padres, dize el común enemi-
go, que infunde ciencia del bien y del mal; y la leche que toma el
Redemptor, le da experiencias del bien y le aparta del mal. No
entendiera esta oposición si no la explicara en favor de mi inten-
to san Cyrillo: Butyrum lac Virginis vocat Propheta, quod non ex
muliebri mollitie voluptateque ac dissolutione natum sit; sed leve
esset ac firmum, nullam peccati amaritudinem admixtam habens,
sed mellis dulcedinem. Manteca llamó Isaías a la leche de la Vir-
gen, la qual no se formó de la flaqueza mugeril, ni del deleite,
sino que se quaxó de su mesma pureza, y no tuvo mezcla de la
culpa, sino los agrados y dulçura de la miel. Dize, pues, el Profe-
ta que el Hijo de Dios en la leche de su Madre gustara los bienes
y ignorara los males, porque no teniendo resabios del pecado,
experimentó dulçuras celestiales, sin que le ofendieran recuer-
dos de la culpa. Con que se ve la oposición que la leche de la
Virgen tiene con la fruta, que derramó el veneno original; que
aquella introduxo todos los males; y esta, sin llegar a experi-
mentarlos, tiene en si el gusto de la gracia sin mezcla ni resa-
bios del pecado.»

«... fruto sazonado del árbol de la vida, se cayó el Hijo de
Dios encarnado; y margarita del Cielo, se desgranó de las entra-
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ñas de su Madre, sin violentar los dias... porque en naciendo de
aquel Paraiso de delicias, sale el campo de las malezas, no pu-
diendo hollarle su divino pie sin que le lastimen las espinas de la
culpa: entra en el teatro de las desdichas y no puede volver los
ojos a ninguna parte, donde no tope con lastimosos estragos del
pecado original; y estando en las entrañas de su Madre, se halla
en territorio de la innocencia, y assí quando está el Hijo de Dios
tan bien hallado, sacarle del centro de la gracia al campo de la
culpa; del Cielo de humanas glorias, al mundo tan poblado de
penas y pecados; la diferencia del albergue le obliga a llamarle
violencia contra el gusto; aunque no lo fue de la naturaleza en los
plazos de su nacimiento; y por eso le dize a su Eterno Padre, en
son de amorosa quexa: vos fuisteis (Señor) el que me arrancas-
teis de las entrañas de mi Madre, y toda mi esperança está en sus
pechos; porque quando en el mundo no hallo sino fatales ruinas
de la culpa original, con la memoria de sus pechos, formado el
licor dellos de celestial innocencia, tengo al tope de la imagina-
ción el despique de tantas ofensas, y el consuelo de aquellas pe-
nas le hallo en las glorias de mi Madre, cuya pureza desconoció
los instantes de aquel fatal peligro; porque se halló en la tranqui-
la orilla de la gracia, sin pasar por los golfos del pecado. Spes
mea ab uberibus matris meae.»

«... Tomó el nombre del cielo, de su Padre, secundus homo
de coelo coelestis, y por su Madre, tomó el de Nazareth, dize el
Doctor Melífluo. Sea su Patria Nazareth, donde entró en las en-
trañas de su Madre, hallando en ellas el más gustoso albergue,
que avía entre las puras criaturas; y donde estuvo la santidad in-
finita del Hijo de Dios sin sustos de culpa y sin resabios del peca-
do original; y aunque nació en Bethlen, y se trasladaron a aquel
portal los Cortesanos y los aplausos del Cielo; aunque allá fueron
a adorarle del solio el Rey, de la cabaña el pastor, no se ha de
llamar Patria de Christo Bethlen, porque allí salió de la Madre,
que era la luz de la innocencia, a las tinieblas de la culpa; y a
Nazareth vino del seno del Padre, que es el origen de la Santidad,
al Seno de su Madre, que era la mayor participación de la santi-
dad de Dios, según lo que puede caber en la capacidad de una
pura Criatura; y para ostentar la estimación que haze de la pureza
de su Madre, a Nazareth, donde entró en sus entrañas, la llamarán
Patria suya; y no a Bethlen, porque aunque nació allí, le costó
aver de dexar la más pura y gustosa estancia que podía hallar en
las criaturas. Nazareth ex Matre vindicavit.

284



127CULTE I DEVOCIÓ A LA PURÍSSIMA AL BISBAT DE TORTOSA

Estos dos aprecios de las entrañas y de los pechos de la Ma-
dre, comprehendió en su afectuoso Elogio Santa Marcela, quando
admirando la celestial doctrina de Christo Señor nuestro, le dixo:
Beatus venter qui te portavit et ubera quae suxisti.[...] esta pia-
dosa muger no alaba a la Virgen porque parió a Christo, sino por-
que le tuvo en sus entrañas; a éstas llama bienaventuradas, y a los
pechos que le ministraron tan precioso sustento: que parece mi-
ran estas palabras a los primores de la fineza del Hijo y de la
Madre, porque a ambos les estuvo mejor para el gusto y el cariño
el tiempo que estuvo encerrado en el claustro materno: la Madre
logró dentro de si misma la dicha de la presencia corporal de su
Criador, y el Hijo se estava complaziendo en la santidad original
de la Madre; y porque el nacimiento desató este ñudo y se des-
prendió de aquel gusto la fineza; aunque quedó tan unido a los
afectos del alma, no celebra Marcela a la Madre quando le pare,
sino quando le lleva en si y quando, después de nacido, le susten-
ta con sus pechos, cuya leche no tuvo resabios de culpa; y cuyas
entrañas fueron el Solio magestuoso de la Santidad, donde tuvo
absoluto su imperio, sin experimentar rebeldías del pecado.»220

En les esglésies que s’aixecaren de nova planta durant els segles
XVII i XVIII ja no hi faltà generalment la capella dedicada a la Puríssima
o, almenys una imatge de la Verge Maria sense el Nen, coronada de
dotze estrelles i, sota els peus, la lluna en quart i un serpent dominat.
Aquesta figuració esdevingué en essència la norma per als artistes
plàstics i ho ha estat fins als nostres dies. Tant era així que qualsevol
altra figuració era vista amb recel o fins i tot rebutjada, com
s’esdevingué amb certa imatge, «imago nova... beatae Virginis Mariae
cum mixtura infernalis draconis», anomenada la Mare de Déu de la
Llum, que els jesuïtes patrocinaven i difonien pel bisbat tortosí, i una
altra del mateix títol, sense el dragó i amb semblances a la Mare de
Déu del Roser.

El bisbe Bernardo Velarde inclogué la seva preocupació i
corresponent consulta sobre el tema a la Santa Seu en l’informe per a
la visita ad limina del 1769, signat i segellat a Tortosa el 4 de juny,
amb la contrafirma del canceller Juan Antonio de Rosillo y Velarde.
Ho féu en aquests termes:

220. Alexandro DE ROS, Sermón de la Puríssima Concepción de la Virgen...,
s. p.
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«Cum ad meam notitiam pervenerit quod in aliquibus
episcopatus parochialibus introductus erat per praedicationem et
industriam regularium Societatis Iesu cultus certae imaginis beatae
Mariae virginis cum mixtura infernalis draconis sub titulo de Luce,
statim edictum prohibitorium dicti cultus per omnes parochias
missi, praecipiendo ut omnes dictae imagines cum novenarum
libris et aliis huiusmodi cultum promoventibus a parochis
occuparentur, et in eius executione manifestata fuit alia imago
beatae Mariae virginis cum eodem titulo de Luce sine mixtura
infernalis draconis et in toto similiter depicta ut depingere solent
religiosi Dominicani imaginem beatae Mariae virginis sub titulo
de Rosario, et tantum assimilatur, ut illa quoque Rosarium deferat
in manu dextera, et in nullo ab hac nisi in titulo differat...»

 Assabentat el bisbe pels rectors que aquesta imatge rebia culte
similar a imitació del que retien els pares de la congregació de Sant
Felip Neri de la ciutat de València,

«qui quidem in sua ecclesia uti patronam principalem similem
imaginem beatae Mariae virginis cum eodem titulo de Luce
collocatam habent»,

i que l’arquebisbe havia concedit indulgències per a la promoció
del culte, féu inquisicions extrajudicials per a informar-se millor, però
no veient prou clara la cosa, decidí de suspendre el culte:

«ne scandala et altercationes ut timebant moverentur, solum
pro nunc cultus talis imaginis cum simili titulo suspendi iussi,
quousque melius informatus permittere possim».

Davant la insistència dels devots i per tal d’evitar conflictes, el
prelat demanà a la Santa Seu orientació i consell:

«Quia ergo repetuntur instantiae ut cultum dictae imaginis sub
titulo de Luce concedam, et ex clara constantique prohibitione
validas et graves altercationes nascituras esse cognosco, non obs-
tante quod praedicta imago sit nova, et aliunde propter
conformitatem tituli cum prohibita valde exposita permissio, ideo
auxilium Apostolicae Sedis necessarium puto.»221

221. Congregació del Concili, Visites ad limina. Tortosa. 1769, Bisbe Bernardo
Velarde, 41.
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L’any 1773, el bisbe Bernardo Velarde, en resposta a la Reial
Cèdula de Carles III de 1768 sobre l’erecció de seminaris, formà el
projecte de fundació del Seminari Conciliar per a la diòcesi de Tortosa.
D’acord amb el Capítol de la seu, uní al nou seminari les rendes,
accions i drets de l’antic Reial Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties i
en redactà les constitucions. En la primera, sobre l’advocació de la
nova institució, determinà «que el Seminario se intitule y llame de la
Purísima Concepción de María, dejando por segundos Patronos a
Santiago y San Matías»; i en la 25, sobre el vestit dels seminaristes i
fàmuls, ordenà que «los fámulos solo llevarán manto con un escudo
de la Concepción». 222

Segons la Consueta de la parròquia de Sant Jaume de Remolins, a
Tortosa, durant el rectorat de Josep Talarn, que n’havia pres possessió
el 1610, «se fabricà la capella de la Immaculada».223 A la catedral,
segons els inventaris dels segles XVII i XVIII, hi havia «un altar ab un
quadro gran de Maria Santíssima de la Concepció».224 A Santa Maria
la Major de Morella, a l’altar de Sant Josep, es venerava una bella
escultura de la Immaculada Concepció, de l’escultor Joaquim
Domènech.225 La Puríssima apareix també en alguna pedra clau, com
en la de la volta del presbiteri de l’església conventual del Convent
de Santa Clara de Castelló, del segle XVI, on està representada en relleu
una bella figura de Maria Immaculada amb aurèola de raigs lluminosos
i el sol i la lluna emmarcant-ne el cap, envoltada de la inscripció «Tota
pulchra es Maria et macula non est in te».226 Aquest monestir de
monges clarisses, intitulat «monasterium Beatissimae Conceptionis
Virginis Mariae», havia estat fundat pel notari castellonenc Antoni
Nos en el lloc de l’antic hospital i ermita de Sant Sebastià segons
disposició del testament hològraf del 30 de novembre del 1527, on
llegim «que vull que de la renda mia ne sia fet un monestir en la dita
vila de Castelló, lo qual sia de monjes sots invocació de la
gloriossíssima verge Maria de la Concepció, ço és com la verge Maria

222. Josep ALANYÀ I ROIG, El Seminari Diocesà de Tortosa, pp. 140, 145.
223. Ramon VERGÉS PAULI, Espurnes de la llar, III, p.49. Edició a cura de Ramon

MIRAVALL, Tortosa, 1994.
224. ACTo i AHDTo, Inventaris de la Seu de Tortosa. Segles XVII-XVIII.
225. Antonio BEGUES, Sch. P., Guía de Morella, p. 112.
226. Vicente TRAVER, El Instituto viejo, dins «Boletín de la Sociedad Castellonense

de Cultura», XXII (1946), p. 471.
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fon concebuda sens peccat original...»227 Hi acudiren a fundar, el juliol
de 1540, quatre monges del convent de la Puritat de València.228

Viciana en reporta notícia: «hay dentro de la villa un monasterio que
antiguamente solia ser hospital so titulo de sant Sebastian, y agora
hay yglesia so titulo de la Puridad y Concebicion de nuestra senyora,
con convento de monjas del habito de Santa Clara.»229

El monestir fou objecte d’especial protecció, i la comunitat de
monges, predilecta del bisbe Antonio José Salinas y Moreno (1790-
1814), frare de Sant Francesc, que, mort a Castelló l’11 de juny de
1814 als 82 anys, hi fou enterrat, al peu del presbiteri de l’església,
sota lauda sepulcral dedicada al «liberal protector de este convento»
pel canonge Antonio Martínez, ardiaca de Culla. Salinas havia estat
mecenas de l’església conventual, ricament adornada i molt ben dota-
da amb tots els elements que havia pogut reunir en els àmbits artístics
de l’època i, en prova de l’especial afecte que hi tenia, la consagrà, hi
conferí ordes sagrats i l’elegí per a la seva inhumació. Presidia el
temple una bella escultura policromada de la Puríssima, tallada
probablement a Múrcia, que, portada a la Casa dels Orfes uns dies
abans d’esclatar la revolució de 1936, pogué ser salvada de la
destrucció.

5.3. Edat Contemporània (segles XIX-XXI)

Durant els segles XIX i XX hi hagué també noves fundacions de
beneficis a títol de la Puríssima que es multiplicaren, sobretot, a par-
tir de la definició dogmàtica del 1854.230 I en l’administració civil
municipal ressonava a les nits pels carrers i places de ciutats i pobles
la veu dels vigilants i serenos que anunciaven les hores nocturnes i el
temps després d’haver saludat indefectiblement la Concepció
Immaculada amb un clar i sonor «Ave María Purísima».

227. Arxiu Municipal de Castelló (AMC), Libre dels contes de la administració
del quondam Antoni Nos notari, que comença lo any de 1554. El Testament de Antoni
Nos quondam nottari hi és cosit.

228. AMC, Protocols d’Antoni Pedro, 1540. 12 de juliol.
229. Rafael Martín DE VICIANA, Chrónica de la ínclita y coronada ciudad de

Valencia y de su reino, Tercera parte, p. 344. Edició de «La Sociedad Valenciana de
Bibliófilos», València, 1882.

230. AHDTo, Causes Beneficials. Segles XVII-XX.
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Ara bé, tot el segle XIX, la ciutat de Tortosa i les Terres de l’Ebre
foren escenari de fets bèl·lics i revolucionaris enmig de les guerres
carlines, de xocs polítics i socials entre tradicionalistes i liberals,
monàrquics i republicans, obrers i patrons, i d’atemptats contra
l’Església, les seves persones i els seus símbols sagrats, amb un intens
foment de l’antireligiositat i l’anticlericalisme. Donava bon compte
de tot això la Revolució de Setembre de 1868, anomenada «La Glo-
riosa», amb la supressió de la Companyia de Jesús, el decret d’extinció
automàtica de tots els convents fundats després del 25 de juliol de
1837, la dissolució de les Conferències de Sant Vicenç de Paül, tan
arrelades al bisbat, la supressió del fur eclesiàstic, la llibertat de cultes,
la introducció del matrimoni civil, l’eliminació de l’assignatura de
Religió dels plans d’estudis dels instituts i la confiscació per l’Estat
dels arxius, biblioteques i gabinets de ciències de l’Església amb
l’excepció dels existents als seminaris. Com el donaven els anomenats
«Voluntarios de la Libertad» amb la incautació d’edificis de l’Església
i la difusió de pamflets contraris a la religió cristiana i al clergat a la
ciutat de l’Ebre.231

La Puríssima Concepció de Maria, definida el 1854 per Pius IX,
esdevingué punt de referència en la prova de la persecució per al poble
cristià i per als apòstols de la fe i apologetes de la catolicitat sorgits
aleshores a Tortosa: sant Enric d’Ossò, santa Maria Rosa Molas i el
beat Manuel Domingo i Sol, tres ànimes eucarístiques i immaculistes,
que havien nodrit la devoció a la Immaculada al recer de l’església
del monestir de la Puríssima Concepció Victòria de la ciutat. Tots tres
posaren llurs fundacions, la Companyia de Santa Teresa de Jesús, la
Congregació de Germanes de Nostra Senyora de la Consolació i la
Germandat de Sacerdots Operaris, sota el patronatge i protecció de
Maria Immaculada.

Però qui, per la seva acció apostòlica, mereix especialment el títol
de paladí de la Puríssima, és Enric d’Ossò, que havia entrat al seminari
tortosí l’any de la definició dogmàtica i, en el retorn del seminari a
casa, visitava cada dia el Santíssim a l’església de la Puríssima. Com
a fundador i mestre dels 1.200 nens distribuïts en les vuit seccions del
«Rebañito del Niño Jesús» que, amb la col·laboració de les mares,
catequitzava, celebrava amb gran solemnitat les festes de Sant Josep

231. Francisco Ramón GARCÍA MONFORTE, La «Gloriosa» de 1868. Les Juntes i
el Govern Provisional. Concreció a Tortosa, Bisbat de Tortosa, 2002.
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i de la Puríssima i organitzava per a aquests dies grans concentracions
de criatures i mares per contrapesar les gosadies de la revolució del
68. Els més menuts, acompanyant els més grans en els actes de
desgreuge eucarístic i en la comunió, cantaven a la Puríssima
Concepció lletretes d’aquest estil, que componia el propi mossèn Ossó:

«Ya la Iglesia militante/ celebra por decisión/ que sois en la
Concepción/ pura, limpia y radiante,/ en aquel primer instante de
vuestro ser natural. // Según Agustín declara,/ rostro sois del mis-
mo Dios;/ y si mancha hubiera en Vos/ a Dios saldría a la cara:/ a
consecuencia tan clara/ diga todo racional:/ Sois concebida, Ma-
ría,/ sin pecado original.»

I quan, per decret de l’Ajuntament de Tortosa, el 1870, de nits els
serenos hagueren de substituir l’«Ave María Purísima» pel crit de
«Viva la Soberanía Nacional» i, més tard, el 1873, pel de «Viva la
República Española», de dies els menuts de la ciutat, moguts per
mossèn Ossó, cridaven pels carrers «Ave María Purísima».

Aquesta devoció a la Puríssima queda palesada en el pròleg de la
Guía práctica del catequista en la enseñanza metódica y constante
de la Doctrina Cristiana, escrita per Enric Ossó, on llegim: «En el
primer año de la revolución en que no hubo Catequística, no podía
salirse por las calles sin oir canciones, las más provocativas e
insultantes contra la Religión y sus ministros. Pues bien, recórranse
ahora las mismas calles, y no se oirán más que canciones religiosas y
santas... El barrio de San Pedro o de Pescadores, que era el que más
se había distinguido por sus actos de impiedad, es hoy el más notable
por su fervor religioso; y creo que uno de los medios principales de
su mudanza ha sido el canto. Allí es donde se oyen de día y de noche
cánticos y plegarias a María Inmaculada por Pío IX; allí se alaba en
todos los tonos a María siempre Virgen...».232

Per a estendre la devoció entre els joves i ajudar-los a viure
cristianament, l’any 1872 Enric d’Ossó formà l’Associació de
Congregants de la Puríssima Concepció i Sant Lluís Gonzaga, inte-
grada solament per joves llauradors que feien les pràctiques espirituals
i tenien la formació a l’església de Sant Antoni Abat davant una bella

232. Enrique DE OSSÓ, Guía práctica del catequista en la enseñanza metódica y
constante de la Doctrina Cristiana, Tipografía Teresiana, Barcelona, 1906.
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imatge de la Puríssima de l’escultor Feliu Ferrer i Galzeran, de Móra
d’Ebre, que presidia un altar fet a despeses del gremi de Llauradors i
del  mateix mossèn Ossó.

El 12 d’octubre de 1873, reuní a l’església de Sant Antoni més de
tres-centes noies tortosines per a proposar-los la creació d’una nova
associació per a elles i formar-ne una primera junta, de manera que,
com deia mossèn Ossó en carta al bisbe Benet Vilamitjana, «hagamos
para que haya para España una Juventud católica de doncellas...; por-
que tal es el mundo, tanto vale una nación, cuanto valen las madres
que dieron el ser a sus hijos y los educaron: y sabido es que tanto
valen las madres, cuanto valen las jóvenes que en un día más o menos
lejano lo serán». Els donà també per patrona la Puríssima Concepció.
L’associació arrelà ben aviat i molt bé, tant que, el mes de desembre
de 1875, Pius IX elevà la Congregació de Filles de Maria Immaculada
i Santa Teresa, que així s’anomenava, al rang d’Arxiconfraria amb
tots els drets, honors i privilegis acostumats i amb facultat de comu-
nicar-los a totes les congregacions de joves catòliques homònimes de
les Espanyes.

Al bisbat tortosí fou fundada de seguida a moltes parròquies, en
la majoria pel mateix mossèn Ossó: Aldover, Alcalà de Xivert,
Alcanar, Batea, Benicarló, Calaceit, Caseres, Corbera, la Fatarella,
Flix, Gandesa, Godall, Móra d’Ebre, Móra la Nova, Nules, la Sénia,
la Todolella, Ulldecona, Vilalba, Vinaròs, Vinebre, Xerta. Per ali-
mentar la devoció mariana, mossèn Ossó, dedicat com estava també
a l’apostolat de la ploma, edità diversos llibres, tots els quals tenen
en comú la centralitat del misteri de la Concepció Immaculada de
Maria: Reglamento de la Archicofradía Teresiana (1873); El Cuar-
to de Hora de Oración (1874); ¡Viva Jesús! (1875); Reglamento y
Preces del Rebañito del Niño Jesús de Teresa (1875); Tesoro de la
Juventud (1889); Tesoro de la Niñez i Ramillete del Cristiano (1892);
María al corazón de sus hijos. Un mes en la Escuela de María
Inmaculada (1895); Novena a la Inmaculada Concepción de María
(1895), obra pòstuma.233

L’any 1904, la ciutat de Tortosa celebrà les festes jubilars del dog-
ma de la Puríssima amb gran solemnitat els dies 5 a 11 de desembre
d’acord amb un «programa de los festejos con que el Excmo. e Ilmo.

233. Marcelo GONZÁLEZ, Don Enrique de Ossó o la fuerza del sacerdocio, pp.
53, 57, 94-96, 100, 113, 116-118, 134, 414-416.
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Sr. Obispo, Excmo. Ayuntamiento y Cabildo Catedral, Ejército y arma
de Infantería, Clero, Asociaciones religiosas y fieles de Tortosa so-
lemnizarán el quincuagésimo aniversario de la proclamación dogmá-
tica de la Concepción Inmaculada de María, Patrona de España».
S’iniciaren el dia 5, dilluns, a la tarda, amb un ban de cavalcada i la
desfilada, en elegants carrosses, de les banderes i estendards de totes
les societats, gremis i centres de Tortosa, entre els quals destacaven
el gremi de sant Antoni Abat, amb la bandera gremial, sobre cavalls i
muls, el carro amb la bandera de la Verge de la Cinta i una carrossa
al·legòrica en honor de la Puríssima, on hi havia criatures que
representaven diferents personatges històrics i Espanya als peus de
Maria Immaculada. La ciutat s’adornà per a les festes amb domassos
i banderes als balcons i l’enllumenat del claustre de la seu i de les
façanes d’esglésies, col·legis, edificis públics i cases. I la «Compañía
de Ferro-carriles del Norte», col·laborant a la fausta celebració, féu
una rebaixa del 50%, vàlida des del 3 a l’11 per a l’anada i del 4 al 12
per a la tornada, a tots els pelegrins que acudiren a Tortosa provinents
de les estacions existents entre les ciutats de València i Tarragona.

El dia 6, al matí, amb comitiva solemne presidida per les autoritats
municipals, va descobrir-se al carrer Ample, a la façana de la casa
nadiua, una làpida commemorativa de Fra Francesc Gil de Federich,
O.P., màrtir al Tonquín. A la tarda, a la catedral, començà el tríduum
solemne amb el cant del trisagi marià i d’altres composicions religioses
clàssiques a orquestra i cor de cent veus d’acord amb les instruccions
del papa Pius X, i predicació del pare Gabriel Palau, jesuïta.

El dia 7, al matí, a la plaça de braus de Remolins, hi hagué
distribució de fins a 1.000 racions de menjar als pobres de la ciutat,
havent-n’hi també per als reclusos de la presó, asilats de la Casa de
Beneficència, asil de les Germanetes del Pobres i de les Oblates del
Santíssim Redemptor. A les dotze, cercavila de bandes musicals i
volteig de campanes de la seu i de totes les esglésies que es repetí en
fer-se de nit. A primera hora de la tarda, vespres solemnes a càrrec de
la capella de música de la catedral. I a les cinc, tríduum amb predicació
de mossèn Elies Milián.

El dia 8, solemnitat de la Puríssima, diana matinal per les bandes
de música de la ciutat i volteig general de campanes; a dos quarts de
vuit, missa de comunió a la catedral, amb invitació a totes les
associacions religioses, centres socials i culturals i escoles de Tortosa,
Jesús i Roquetes. A dos quarts de deu, missa pontifical, presidida pel
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bisbe Pedro Rocamora, amb assistència del Capítol catedral, autoritats,
corporacions i guarnició militar, solemnitzada per un cor de cent veus
que interpretà la «Missa del Papa Marcello» de Giovanni Pierluigi da
Palestrina. A la tarda, tríduum amb predicació del Dr. Fèlix Tomàs
Vivó, de la parròquia dels Sants Joans de València, i solemne Te Deum
a cor i gran orquestra.

El divendres, 9, al matí, a la capella de la santa Cinta, el primer
batalló del regiment d’Infanteria de Luchana, de guarnició a Tortosa,
celebrà la festa patronal, amb la santa missa. I a les cinc de la tarda,
tingueren lloc els Jocs Florals dedicats a la Puríssima, amb lectura de
l’acta del jurat, concessió de la Flor Natural, que una nena diposità
als peus de Maria Immaculada, i discurs del mantenidor, Jaume Collell,
canonge de la seu de Vic, mestre en Gai Saber.

El dia 10, hi hagué recepció oficial dels comissionats i estendards
del bisbat presents a Tortosa per participar en la peregrinació prevista
per al diumenge. A la tarda, a l’església del Seminari Conciliar, gran
festival literari i musical amb participació activa dels col·legis i escoles
de Tortosa.

Diumenge, 11, a les sis del matí, diana a càrrec de les bandes de
música. A les set, sortida del gran pelegrinatge diocesà al santuari de
la Verge de Providència, a Mig-Camí, amb la formació de tres seccions
de fins a 1.000 pelegrins cadascuna, reunides a les esglésies de Sant
Jaume de Remolins, el Roser, Seminari i Sant Blai, al col·legi de Sant
Lluís i a la catedral, amb els addicionals del col·legi de Sant Josep i
les esglésies dels Dolors i Sant Antoni. Cada secció anà presidida per
un dels arxiprestos del bisbat presents al pelegrinatge, i el de la cate-
dral pel bisbe diocesà i les autoritats de la ciutat. Arribat el pelegrinatge
al santuari, el prelat beneí el nou altar dedicat a la Mare de Déu en
aquesta ocasió, i celebrà missa de campanya a l’esplanada del santuari
amb predicació de mossèn Joan Baptista Muñoz i assistència de les
forces de la guarnició. Hom llegí el jurament de defensar el dogma de
la Immaculada, com va fer-se a la catedral l’any 1642, i un missatge
d’adhesió al papa Pius X, en nom del qual el bisbe impartí la
benedicció als pelegrins.234

El 8 de setembre de 1953, festa de la Nativitat de Maria, amb la
carta encíclica Fulgens Corona, Pius XII decretà la celebració de l’Any

234. AHDTo, Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tortosa (BOET), 1904,
núm. 43, pp. 445-450.
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Marià per a tota l’Església amb motiu del I Centenari de la definició
dogmàtica de la Immaculada Concepció. L’encíclica exposava la nova
doctrina mariològica, que més tard havia de constituir el fonament de
la teologia mariana del Concili Vaticà II, exhortava els fidels cristians
a redescobrir la devoció i el culte a la Verge Maria, la Mare del Salva-
dor, estimulant la pregària litúrgica, el culte i la devoció popular, i els
invitava a visitar els santuaris marians amb la concessió d’indulgències
extraordinàries. Al bisbat tortosí, però, ja es preparava el pròxim
centenari amb pelegrinatges dels joves d’Acció Catòlica, per
comarques, a diferents santuaris marians: la Sagrada Família, a la Vall
d’Uixó; la Mare de Déu del Remei, a Flix; la dels Àngels, a Sant
Mateu del Maestrat; de la Providència, a Tortosa; de la Fontcalda, a
Gandesa; de la Misericòrdia, a la Fatarella; de la Pietat, a Ulldecona;
del Remei, a Alcanar; de Vallivana, a Morella. Pelegrinatges que
continuaren durant l’any 1954 als santuaris ja esmentats i també als
de la Verge de Gràcia, de Vila-real; i de l’Aldea, a Tortosa.235

La festa de la Puríssima, amb què s’inaugurava l’Any Marià, tingué
un relleu especial a la catedral i a les parròquies. A la seu, al matí, el
bisbe Manuel Moll proclamà solemnement l’inici de l’any de gràcia,
celebrà missa pontifical amb participació de la Schola Cantorum del
Seminari Diocesà, que interpretà la «Missa II Brevis» de Göller i el
Credo de la «Missa del Papa Marcello», de Palestrina, sota la direcció
del mestre Vicent Garcia Julbe, prefecte de Música de la catedral. A
la tarda, amb la seu de gom a gom, hi hagué exposició major del
Santíssim Sagrament i es resà el sant rosari, la novena a la Immaculada
i l’oració del Papa per a l’any sant, amb predicació sobre el misteri
marià del canonge Felip Pitarque, arxiprest de Tortosa; cant del
«Magnificat» a quatre veus iguals i orgue del mestre Garcia Julbe,
compost per a la definició dogmàtica de l’Assumpció el 1950; i
benedicció eucarística.236

Aquest mateix any, el 19 de juliol, el bisbe Moll, volent reprendre
la vida de l’antic Col·legi de Sant Lluís, anunciava la creació d’un
nou col·legi d’ensenyament mitjà a la ciutat de Tortosa, que tindria la
seu a l’edifici del convent franciscà de Jesús, que fins al 1953 havia
ocupat el Seminari Menor, i s’anomenaria Col·legi de la Immaculada.

235. AHDTo, BOET, 1954, juny, pp. 119-120.
236. AHDTo, BOET, 1953, maig, pp. 93-95; desembre 1953, pp. 257-261; 1954,

gener, pp. 3-5; 18-25;
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El col·legi fou inaugurat pel prelat el 3 d’octubre, a l’inici del curs
acadèmic, «a mayor gloria de Dios y su Madre Inmaculada». 237

L’any 1954, l’historiador i cronista de la ciutat, Manuel Beguer i
Pinyol, publicà el llibre Tortosa mariana, prologat pel canonge Joan
Baptista Manyà, ardiaca de la seu de Tortosa, i il·lustrat amb un oli de
la Mare de Déu de la Cinta, encapçalant l’obra, i 30 dibuixos al carbó
de les imatges i santuaris més significatius de la comarca tortosina,238

del pintor tortosí Josep Benet i Espuny. La iniciativa de l’edició, «a
honor de la Mare de Déu, venerada sota diverses invocacions en les
ermites principals de la comarca tortosina», fou de la Impremta Algueró
i Baiges, editora de l’obra.

El llibre, de 182 pàgines, recull en 22 capítols la llegenda i la
història de les advocacions marianes més rellevants de les Terres de
l’Ebre amb l’objectiu de revifar el culte litúrgic a la Mare de Déu des
de la devoció popular tradicional. «Els que som fills de la comarca –
escriu el doctor Manyà en el pròleg– hem tingut tots la sort de mamar
als pits de la mare natural la devoció a la nostra mare del cel, concre-
tada en alguna de les advocacions comarcals. I com més passen els
anys de la vida, sentim més el valor, la poesia, les enyorances
d’aquelles lliçons mariològiques, que en la infància escoltàvem
embadalits dels llavis d’aquella dona que fou la nostra mare. Aquelles
baixades celestials de la Mare de Déu, aquelles aparicions, aquells
miracles, aquelles narracions..., diguin el que vulguin les severitats
de la crítica històrica!, tenien un encís, i han tingut unes eficàcies tan
beneficioses en el decurs de la nostra vida, que per això sol valdria la
pena de continuar-les, de fomentar-les, de venerar-les, com un bocí
de la nostra personalitat espiritual i de tota la història del nostre poble.»

El bisbe Moll féu pública el 22 de gener de 1954 una exhortació

237. AHDTo, BOET, 1953, juliol, pp. 129-131; 203-206.
238. La Mare de Déu de la Cinta i de les Estrelles (Catedral de Tortosa); de la

Puríssima (Reial Convent de M.M. Concepcionistes); del Roser (antic convent dels
P.P. Dominics); de l’Aldea (santuari homònim); de Montserrat (ermita de la carretera
de Mig-Camí); de la Providència (santuari de Mig-Camí); del Coll de l’Alba (ermita
homònima); dels Àngels (capella de la Petja); de l’Oliva (església de Bítem); del
Carme (antic convent carmelità del Miracle, església dels Dolors i catedral); de la
Ràpita (Reial Convent de Monges Santjoanistes); del Remei (santuaris d’Alcanar i
Flix); de la Pietat (santuari d’Ulldecona); de la Fontcalda (santuari de Gandesa). De
l’edició, acuradament preparada i impresa als obradors gràfics d’Algueró i Baiges,
de Tortosa, se’n féu una tirada de 150 exemplars numerats en paper de fil Castillo de
la marca Guarro, i una altra de 150 exemplars en paper offset.
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pastoral invitant els diocesans a la celebració joiosa i festiva de l’Any
Marià amb la participació en els actes de culte i devoció de les festes
litúrgiques marianes, processons, romiatges i novenaris, i amb el
foment del rés del sant rosari. Complint la invitació episcopal i d’acord
amb la planificació pastoral de l’any jubilar, la missa solemne de
mitjanit del 24-25 de març commemorativa del descens de la Mare de
Déu a Tortosa per deixar-hi la Santa Cinta, fou substituïda per una
solemníssima missa pontifical el dia 25, festa de l’Encarnació del Verb,
extraordinàriament concorreguda. Foren similars en participació i
solemnitat les pontificals de l’Assumpció, el 15 d’agost; de la Santa
Cinta, el primer diumenge de setembre; i de la Puríssima Concepció,
el 8 de desembre. Durant l’any, el prelat presidí nombroses visites
jubilars a alguns dels nombrosos santuaris marians del bisbat: el 14
de març, a la catedral, per visitar la Santa Cinta; el 14 d’abril, al
santuari de l’Aldea, per venerar la Reina dels Prats; el 9 de maig, a
Mig-Camí, per pregar a la Verge Bruna de la Providència; el 19 de
setembre, al temple conventual de la Puríssima; el 17 d’octubre, a
l’església parroquial de Ferreries, per honorar la Verge del Roser; el
21 de setembre, novament a la Mare de Déu de la Cinta, a la catedral.
Foren així mateix força concorregudes les peregrinacions organitzades
pels joves d’Acció Catòlica: a l’Aldea, el 25 d’abril; a l’ermita de
Remei de Flix, el primer diumenge de maig; a la Verge de Gràcia, de
Vila-real, el 16 de maig; a la Fontcalda de Gandesa, el 23 de maig; i a la
Pietat d’Ulldecona, el 30 de maig. Cal fer esment de la peregrinació de
la joventut femenina d’Acció Catòlica de la Unió Comarcal de Tivissa
al santuari de la Misericòrdia de la Fatarella, l’1 d’agost, amb assistència
de joves dels pobles de la Terra Alta i Ribera d’Ebre, i de la que feren
els pobles de la rodalia a l’ermita de la Pietat d’Ulldecona.239

El 25 de març, en substitució de la missa tradicional de mitjanit
del 24 al 25 a la Reial Capella de la Verge de la Cinta, el bisbe Moll
celebrà una solemne pontifical a l’altar major de la seu amb exposició
i veneració del reliquiari de la Santa Cinta. Tot el dia quedà exposat
el reliquiari a la devoció dels tortosins. Fou aquest dia l’escollit per a
la Jornada Sacerdotal de l’Any Marià, en què el presbiteri diocesà
s’aplegà al seminari per celebrar l’eucaristia i compartir un àpat de
fraternitat; a la tarda, a la catedral, hi hagué hora santa eucarístico-

239. AHDTo, BOET, 1954, gener, pp. 3-5.
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mariana predicada pel canonge Manyà amb l’eloqüència i rigor que li
eren propis. Hi assistiren, presidits pel bisbe, el Capítol de la seu, el
clergat diocesà, els sacerdots operaris de mossèn Sol, els pares jesuïtes
de l’Observatori de l’Ebre i Noviciat de Roquetes, els seminaristes
de l’Assumpció, els alumnes de l’Aspirantat de mossèn Sol i els novicis
de la Companyia de Jesús. Així mateix, el 4 d’abril, la ciutat de Tortosa
pelegrinà al santuari de la Verge de l’Aldea i, el 9 de maig, al de la
Providència de Mig-Camí.240

A les darreries de l’any, els socis de la Unió Excursionista de
Catalunya de Tortosa, en un campament dels que feien als Ports,
conceberen la idea de construir un monòlit amb la imatge de la Mare de
Déu de la Cinta, patrona de la ciutat, al cim del Mont Caro, que des
dels 1.447 m és un imposant mirador d’amplíssimes panoràmiques so-
bre Tortosa i la vall de l’Ebre, el delta, la mar, els Ports de Morella, les
comarques interiors de l’Ebre i fins al Penyagolosa (1.813 m), a Castelló.
Amb subscripcions i donatius populars pogueren bastir el monument
marià, commemoratiu alhora del primer centenari de la definició
dogmàtica de la Immaculada Concepció i del primer lustre de la definició
de l’Assumpció de Maria. El 18 de setembre, diumenge, els
excursionistes i devots de la Mare de Déu de Tortosa pujaren a braços
la seva imatge pels viaranys de la muntanya, i, el diumenge següent, en
fou feta la benedicció i entronització pel rector de Sant Antoni de Pàdua
de Roquetes i canonge de la catedral, Dr. Josep-Samuel Esteve.

L’Any Marià culminà amb la solemníssima missa pontifical del 8
de desembre del 1954, dia del centenari de la definició dogmàtica,
amb sermó del canonge magistral, Manuel García Sancho, i la gran
processó vespertina pels carrers de Tortosa, que obria la imatge de
Maria Immaculada, seguida de les imatges marianes venerades a les
ermites del terme municipal tortosí, i tancava la imatge d’argent de la
Verge de la Cinta. La solemnitat de la Immaculada anà precedida d’un
novenari a la catedral, que predicà el canonge lectoral i rector del
Seminari Diocesà, Aureli Querol i Lor. Durant tots aquells dies els
balcons de la ciutat es veien adornats amb domassos blancs i blaus,
que lluïen l’anagrama de Maria.241

L’any 2004, el bisbat de Tortosa ha celebrat el 150 aniversari de
la definició dogmàtica amb diverses solemnitats a la catedral, d’entre

240. AHDTo, BOET, 1954, maig, pp. 96-99.
241. AHDTo, BOET,1954, desembre, pp. 274-277.
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les quals hem de ressaltar les misses pontificals de l’inici i fi de l’any
marià, el 8 de desembre, la solemnitat de la festa i novenari de la
Mare de Déu de la Cinta i l’exposició «Lux Dertosae», dedicada a la
devoció a la patrona de la ciutat, a les estances gòtiques de la Canònica,
restaurada recentment. Solemnitats que s’han vist també celebrades a
les parròquies i als santuaris marians de la diòcesi.242

El diumenge 14 d’agost de 2005, vigília de la solemnitat de
l’Assumpció de Maria, els Amics del Caro i Ports de Tortosa, unes
300 persones, han pujat festivament al cim de la muntanya per
commemorar-hi el 50 aniversari de l’aixecament del monument i
entronització de la imatge de la Verge de la Cinta. Per raó de
l’efemèride, enguany ha presidit la celebració el reliquiari de la Santa
Cinta, que ha pujat el Prior de l’Arxiconfraria i canonge de la seu,
Monsenyor Josep Ma. Tomàs, acompanyat del primer majordom i
capellers. Al migdia, sota un sol brillant i potent, el Prior ha celebrat
la santa missa, amb mossèn Domingo Escuder, rector de Roquetes, i
mossèn Joaquim Blanc, testimoni i element actiu de l’entronització,
de concelebrants. Els fidels han pogut venerar la santa relíquia mentre
voleiaven pel cim cants marians i les melodies de l’himne de la Cinta.
Per a memòria de l’aniversari i en homenatge a la Mare de Déu, pa-
trona de la ciutat, s’ha publicat l’opuscle 50 anys del monument a la
Verge de la Cinta al cim de Caro, d’Aurora Bau, amb la col·laboració
d’Esteve Albacar, on, amb una bona mostra gràfica, es recullen les
cròniques publicades a la premsa local els anys 1955-56 i articles
diversos del aimants del Port i devots de la Verge.243

A 150 anys de la definició dogmàtica i molts de segles de la devoció
i culte a la Puríssima Concepció de la Verge Maria, han ressonat a la
seu de Tortosa, com un precís resum de tan llarga i gran història de
l’immaculisme tortosí, les paraules del nostre bisbe Xavier Salinas i
Viñals: «La Concepció Immaculada de Maria proclama la victòria defi-
nitiva de la misericòrdia de Déu. És l’anunci alliberador dels temps
nous.[...] En realitat, en Maria Déu ha manifestat tota la seva potència
creadora, l’ha omplert de gràcia i de bondat. Déu ho és tot en Maria per
esdevenir tot en nosaltres. [...] La festa de la Immaculada ens anuncia

242. «Lux Dertosae». La devoció a la Santa Cinta (1178-1617-2004). BOET,
2004, setembre, p. 557; octubre, pp. 623-624, 627.

243. Joaquim BLANC I BAHIMA, 50 anys del monument a la Verge de la Cinta al
cim de Caro, dins «L’Estel», 370 (setembre 2005), p. 10.
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el triomf de la gràcia de Déu, de la seva intervenció salvadora, ens fa
comprendre que Déu estima el nostre món i suscita en el cor de tots els
homes nous impulsos d’esperança i de vida més forts que totes les
negativitats que nosaltres podem realitzar. Per això, a la llum del que
Déu obra en Maria, cal descobrir que el nostre món no està deixat de la
mà de Déu, sinó que Ell és el seu futur i, per tant, ja hi actua. Això
demana una actitud de col·laboració amb tots aquells homes de bona
voluntat que treballen per millorar-lo. Es tracta de conrear tot allò que
hi ha de bo en el cor dels homes, tot allò que uneix, tot allò que va a
favor de l’excel·lència de l’ésser humà en totes les seves dimensions.
El nostre món està necessitat d’un nou impuls de vida que l’ajudi a
superar la pesantor de la quotidianitat, el viure tancats en el que és
immediat i de curt termini. La fe en Maria il·lumina el nostre camí i ens
convoca a viure segons el projecte de Déu.

El nostre món està ferit; és prou en obrir els ulls per veure-ho.
Però els qui hem acollit la fe cristiana no podem viure sota el pes del
pessimisme, de la decepció o de la fatalitat. Sabem que en la terra ha
estat plantada una nova llavor i té nom de dona: Maria. Per Ella ens
ve el Salvador, en Ella es manifesta la novetat de Déu que vol fer-ho
tot nou: la Verge Immaculada, sense pecat des de la seva concepció.
Si l’Àngel saludà Maria dient-li ‘plena de gràcia’, nosaltres, en aquest
dia, demanem a Maria, ‘prega per nosaltres pecadors, ara i en l’hora
de la nostra mort’.»244

«La Immaculada ens revela un camí nou enmig d’un món vell i
marcat per tantes limitacions i injustícies. És un fet que realitza la
gran promesa: ‘Maria roman davant Déu, i també davant la humanitat
sencera, com a signe immutable i inviolable de l’elecció per part de
Déu, de la qual ens parla Sant Pau: ‘Ens escollí en Ell abans de crear
el món. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist’ (Ef. 1, 4.5).
Aquesta elecció és més forta que tota l’experiència del mal i del pecat,
que tota aquella ‘enemistat’ amb què ha estat marcada la història de
l’home (RM, 11). En aquesta història, Maria continua essent un senyal
d’esperança segura. Per això, el poble cristià diu a Maria: ‘vida,
dolcesa i esperança nostra’.»245

244. AHDTo, BOET, 2003, desembre, Homilia en la solemnitat de la Immaculada
Concepció, pp. 842-845.

245. AHDTo, BOET, 2004, desembre, Déu te guard, plena de la gràcia (Lc 1,
28) , pp. 800-801, publicat a «Paraules de Vida» («Full Diocesà» del 12 de desembre
del 2004).
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1DOCUMENTACIÓ SOBRE SANT PERE DE LES PUEL·LES

DOCUMENTACIÓ INÈDITA SOBRE LA REFORMA
DE SANT PERE DE LES PUEL·LES (1563-1602)

ERNEST ZARAGOZA PASCUAL

Després del Concili  de Trento es començà a implantar
inexorablement la clausura papal o rigurosa a tots els monestirs
femenins, inclús en aquell que com els de benedictines observaven
una clausura mitigada o selectiva. Així al monestir de Sant Pere de
les Puel·les, de Barcelona, els homes podien entrar fins i tot dins les
impropiament dites cel·les de les monges, perquè les oficiales vivien
en cases particulars situades dins el clos del monestir i només les no
oficiales tenien una habitació o cel·la. Naturalment, no s’hi podia entrar
sense el permís de l’abadessa, que no el donava sinó a familiars i a
persones de confiança. Però ja se sap, com en tota institució humana
no faltaren els abusos. Abusos que el visitador apostò1ic fra Andreu
de Balaguer i abans els visitadors regulars de la Congregació Claustral
Tarraconense i Cesaraugustana, a la qual pertanyia el monestir, miraren
d’eliminar. Per això el 1559 restringiren a l’abadessa que no pogués
donar llicència per entrar homes dins el monestir fora dels pares i
germans de les monges i que aquestes no poguessin sortir del monestir
per a assistir a festes, mercats i fer visites, com freqüentment succeïa,
i en tot cas havien d’anar acompanyades d’una altra monja designada
per l’abadessa.

Igual que els altres dos monestirs de benedictines del Principat,
és a dir, Sant Daniel de Girona i Santa Clara de Barcelona, el de les
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2 ERNEST ZARAGOZA PASCUAL

Puel·les acceptà la disposició dels visitadors, la qual fou lloada y
aprovada pel capítol provincial celebrat a Sant Pau del Camp, de Bar-
celona el 3 de maig de 1560. Però després, no conforme l’abadessa
Anna de Bosch d’aquesta limitació imposada pels visitadors, ella i la
seva comunitat apel·laren (21 de maig de 1563) al Papa, aconsellades
no sabem per qui, perque no era permès d’apel·lar les disposicions
dels capítols provincials de la Congregació.1

Obtingueren de Roma una citació i inhibició per els presidents de
la Congregació, que acudiren al rei Felip II a Montsó, on celebrava
Corts, demanant empara dels seus drets de visita i correcció sobre les
monges de les Puel·les. El rei, amb data 30 d’octubre de 1563, escriví
al seu embaixador a Roma demanant-li que sol·licités del Papa que
no admetés semblants apel·lacions contràries a la reforma del monestir
de les Puel·les, i que revoqués les dites citació i inhibició.2

Acompanyava aquesta carta al seu embaixador una altra per el
Papa,3 juntament amb un al·legat dels abts presidents de la Congregació
dirigit també al Pontífex.4

Per la seva part, el monestir de les Puel·les demanà l’absolució
ad cautelam per la seva abadessa i comunitat.5 I els presidents de la
Congregació demanaren al Papa que evoqués a ells mateixos aquest
plet.6 No sabem com es va acabar aquest afer, però segur que
s’implantà la clausura propugnada per Trento per a les monges i fixada
pels visitadors de la Congregació. No quedà, però, tranquil·la la
comunitat, perquè sorgí una altra situació contrària als costums del
monestir. Era el cas d’algunes postulantes que no reunien les qualitats
de noblesa que exigien les constitucions del monestir i havien obtingut
de Roma un breu per a poder-hi ingressar i prendre l’hàbit. Davant
d’aquesta situació, les monges acudiren al rei, i aquest el 13 de gener
de 1564 acudí al seu embaixador a Roma perquè demanés al Papa
que no donés semblants breus per a poder ingressar al monestir de les
Puel·les, és a dir, sense tenir les qualitats acostumades.7

1. Cf. Doc. núm.3. Per atot el referent a la Congregació Claustral vegi’s: E.
ZARAGOZA PASCUAL, Història de la Congregació Benedictina Claustral Tarraconense
i Cesaraugustana (1215-1835), Col. Scripta et Documenta, vol. 67, Montserrat, 2004.

2. Cf. Doc. núm. 3, 4, 5.
3. Cf. Doc. núm. 5.
4. Cf. Doc. núm. 2.
5. Cf. Doc. núm. 8.
6. Cf. Doc. núm. 9.
7. Cf. Doc. núm. 6 i 7.
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L’últim document es refereix a la notícia que l’embaixador
espanyol a Roma dóna a Felip III el 1602, de que li envia el breu
perquè el visitador dominic fra Andreu de Balaguer, pogués conti-
nuar la visita apostòlica de Sant Pere de les Puel·1es,8 les monges del
qual l’havien recusat com a visitador –també ho havien fet les de Santa
Clara– per no estar constituït en dignitat eclesiàstica.9

Aquests 10 documents inèdits, provinents de l’Arxiu del Ministeri
d’Afers Exteriors, de Madrid (=AMAEM) que guarda el fons de
l’antiga embaixada espanyola davant la Santa Seu, vénen a completar
els altres 9 i 14 que anteriorment vàrem publicar 10 sobre la reforma
de les benedictines de Catalunya des de 1560 a 1616. En la transcripció
hem respectat sempre el text original, llevat de posar l’accentuació
ortogràfica per a fer més fàcil la seva lectura, però hem d’advertir
que la major part d’aquests documents són quasi il·legibles, degut a
que patiren les conseqüències del foc i de l’aigua de l’incendi de
l’ambaixada espanyola el 1738 i potser també de la passada guerra
civil espanyola (1936-39). I perquè s’esmicolen només de tocar-los,
hem pensat que seria interessant de publicar-los, perque d’ací a uns
anys s’hauran engrunat del tot.

8. Cf. Doc. núm. 10.
9. Cf. E. ZARAGOZA, Reforma de las benedictinas de Cataluña en el siglo XVII

(1601-1616), a Analecta Sacra Tarraconensia, v. 51-52 (1978-79) 171-190.
10. Cf. Ibid. i Reforma de las benedictinas de Cataluña en el siglo XVI (1589-

1603), a Ibid. vol. 49-50 (1976-77) 177-204.
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1

Al·legat de l’abadessa de Sant Pere de les Puel·les contra els
visitadors de l’Orde dirigit al Papa. Barcelona, 21 de maig de 1563.

AMAEM, Fons Santa Seu, Lligall 31,f.172r-v (cremat).

Apud Michaelem Paulum Fonoll, notarius Barchinone, die 21 madii
1563.

Rdi. Domini Presidentes Ordinis Sancti Benedicti Provincie
Tarrachone appellationi D. Abbatissam Sancti Petri Puellarum, R. Anna
de Bosch abbatissa monasterii Sancti Petri Puellarum Barchinene, Ordinis
Sancti Benedicti ecclesiae romane [subjectis] sibi et sua abbatissa agravii
et molestias [...] et monache dicti monasterii pedes prostratas preter [...]
et capitulo provincie celebrato in visitatione Regni Aragoni in presenti
mense maii presente illata plura [...] que quadam omnino Roma de fructibus
sue abbatiales nomine et preheminentie earum et contra dicti pater
Benedicti et constitutionibus et statu dicti monasterii capitulo provinciali
dicto ordinis [...] prescriptarum [...] sibi eorumque etiam petentibus [...]
PP. Presidentibus ac visitatoribus dicti Ordinis [...] in grave offensam [...]
dicte abbatisse [...] cerca licentias concedendas monialibus subditis suis
[...] persone ingresus […] persona exire extra monasterio et que [...] cau-
sa [...] possum ipsius […] sine grande perjuidicio [...] nullo […] sibi [...]
limitantem [...] ordine [...] monasterii predicti ab immemorabili tempore
ii es observanciam circa acceptationes [...] talle jus resideat in abbatissis
[...] aliarum monialia non debuit nec potuisset nec sac [...] dignitati tale
jus auferri nec in acceptationibus pre [...] monialium conversas immissere
sine gravamine esto [...] gravaminem et cuiuslibet sine concientie
admitendum [...] tales de cetero recipiende in dicto monasterio solet [...]
dictas libras ad actenas in dicto monasterio [...] sive solvere ultra centum
pro charitate et [...] et si compelleratur solvere ducentas libras [...] non
intrabant in dicto monasterio et sine contravenire consuetudine antiquam
dicti monasterii verum in [...] et [...] vis dicti monasterii  [...] et quod
nomine ac generositas monialium comprendereque pecuniam que forem
innovari precasse maxime [...] et sic [...] facta per dicti visitatores [...]
rationes et per capitulo general e suo admodum [...] prejudicando dicta
causa D.Abbatissa et suo monasterio [...] que fuisent facta alia providentia
[...] et pro gestanda causa et ducente [...] in dicti monasterii Sancti Petri
[...] dicti monasteriii seu […]consentientes [...] predictos visitatores et
per [...] ad S. V [...] supplicantius [...].
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2

Al·legat dels visitadors contra l’abadessa de Sant Pere de les
Puel·les. Barcelona, 24 de maig de 1563.

AMAEM, Fons Santa Seu, Lligall 31, f.174r-v (original cremat).

[...] per presidentes Ordinis Sancti Benedicti Provincie Tarrachone
appellationi D.Abbatisse Sancti Petri Puellarum jus posite partes
Michaelem Paulum Fonoll, notarius Barchinonem, die 24 maii 1563.

Tria sunt capitula appellationis per D. Abbatissam et conventum
monialium monasterio Sancti Petri, Rdis. Presidentibus Ordinis Sancti
Benedicti interposite.ln primo quod asertiurrarbitrum Abb. religioni debere
[...] perjure [...] memoriales qui dicti monasterio egrediuntur ac etiam
quibus profesis licentia concedi debet ingredendi monasterium, quomodo
[...] qui et dictis ingressi inconvenientibus sequebantur non solum dictam
reformationem [...] etiam [...] fuerint [...] factos et decreta predictos Abb.
et conventum ad [...] approbata sane et per sachrum provinciale capitulo
laudata et confirmata [...] ac indubita [...] ese de manifeste [...]
appellationem per abbatissas [...] capire aspectam Dna. Abbatissa jus sibi
es se ex antiquo prescripta consuetudine moniales admitere et ac [...]
conceptu et in [...] conventus et propterea [...] possuisse et dicti requiritur
[...] PP.Presidentes diceunt sachrum provinciale capitulo [...] causis
vigentibus et propter multas in [...] electiones in quibusdam monasteriis
[...] plurime discordie in huiusmodi monasterii.

[...] per sancte et justissime [...]

3

Carta dels Abats Presidents de la Congregació Claustral Tarra-
conense al Papa per a que no deixi prosperar l’apel·lació de
l’abadessa de les Puel·les contra el manament de la visita de que no
puguin entrar homes dins el monestir ni sortir d’ell les monges.
Montsó, 25 doctubre de 1563.

AMAEM, Fons Santa Seu, lligall 48, f.88r-v (Original); Lligall
15, f. 38r (minuta),tots dos cremants.

Beatissime Pater: Post beatorum pedum oscula, abbates Sancti Joannis
de Pina et Sancti Petri de Bisulduno ac Sancti Benedicti de Bagiis, presi-
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dentes ordinis monachorum Sancti Benedicti, provinciarum Terracone
Cesarauguste et Navarre, iuxta morem ipsius ordinis Sanctitati V.
humilissime exponunt quae cum visitatores dicti ordinis in capitulo
provinciali Barchinone, anno Domini 1560 ut moris est electi provide
considerantes in monasterio monialium Sancti Petri Puellarum Barchinone
eiusdem ordinis, omnibus hominibus ingressum et colloquium cum
monialibus in eorum cellis permissum esse et moniales per civitatem et
alia loca possim exire et festis, jocis, spectaculis ac choreis interesse in
religionis opprobrium, perniciosum exemplum ac scandalum plurimorum
dictum monasterium, anno presenti visitanres ingressum hominum exceptis
genitoribus et fratribus monialium in dicto monasterio ac exitum monialium
nisi in societate alicuius antique monialis suo prohibuissent edicto,
abbatissa et monialibus consentientibus idque in capitulo provinciale
mense maii huius anni celebrato per patres abbates laudatum et approbatum
fuisset, abbatissa nascitur unde nisi laxioris vite pretextu mota ab his tam
sanctis et levibus mandatis etsi ab eis de jure appelari non licuisset ad
Sem. V. appellavit et causam appellationis sub pretextu gravaminum et
molestationum magistro Joanni Aldobrandino, capellano vestro, committi
ac citationem et inibitionem contra nos decerni obtinuit. Quibus nobis
presentatis illico homines prout antea in monasterium introduxit abbatiisa
ipsa et pristinam vivendi licenciam reversa est, ex quo cetera nedum
monialium verum etiam virorum huius ordinis monasteria dictarum
provinciarum similem sument occassionem si per Sem. V. de opportuno
celeri remedio non succurratur. Quare supplicant humiliter Beatitudine V.
dicti presidentes qui ob paupertatem religionis et exiguum intitularium
numerum expensas litium in Romana Curia sustentari nequeunt, quatenus
premissis et aliis similibus monialium ac monachorum huius ordinis frivolis
appellationibus et diversibus ceteris procedant brevius que poterit iuxta
negocii extra ex solitae providentie ministerio Sanctitas Vestra
opportuneque provideatur. Quam Deus op. max. nobis et universali
Ecclesie sue diu incolumen felicem conservet. Ex Montissono ubi comitia
regni nunc habentur, XXV octobris M.D.LXIII.

Sanctitatis V. humillimi filii ac oratores: Abbas Joanni, Abbas [Sancti
Petri, Abbas Sancti Benedicti].
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4

Carta de Felip II al seu embaixador a Roma, Lluís de Requesens,
sobre la reforma de les monges de Catalunya. Montsó. 30 d’octubre
de 1563.

AMAEM, Fons Santa Seu,Lligall 31, f.170r-v (Original).

El Rey. Comendador de Castilla, del nuestro Consejo y nuestro
embaxador: Viendo lo mucho que importa al servicio de Dios nuestro
Señor y al bien de las casas de la religión, que en todos tiempos y
señaladamente en los que agora corren, las personas que una vez se han
apartado del mundo, dedicado al culto divino y professado la vida reli-
giosa, la hagan tan exemplar como les obliga su [estado] y sabiendo la
soltura y exceso que en esto avía en algunos monesterios de monjas de
Aragón y Cataluña y lo mucho que dello se ofendía a Nuestro Señor y
escándalo grande que se dava al pueblo, procuré con la diligencia possible,
siendo aún príncipe y governando estos reynos por mi señor el Empera-
dor, que está en gloria, que los dichos monesterios se reduxessen a la
clausura y observancia en que fueron instituydos, y este mismo cuidado
he tenido después que succedí en estos sus reynos, y en ello se ha hecho
lo que vos tenéis bien entendido, como natural de Cataluña, que ha sido
algo que mediante el favor divino y el de esta Santa Sede, con cuya
auctoridad se ha procedido y procede en todo como se deve, se han veni-
do a ençerrar y poner en clausura algunos de los dichos monesterios de
monjas, obedesciendo y cumpliendo las ordinaciones de sus superiores,
salvo el de Sanct Pedro de las Puellas de la ciudad de Barcelona, de la
Orden de Sanct Benito, que aviendo hecho los visitadores últimamente
ciertas ordinaciones y estatutos muy convenientes y saludables, y siendo
loadas y approbadas y confirmadas por tales en el capítulo general y obe-
decidas por todos los otros monasterios de la dicha Orden, sólo el dicho
monesterio de las Puellas por ser la abbadessa muy absoluta y enemiga de
obediencia, atrayendo a las monjas a su opinión, apelaron de toda la visi-
ta que antes avían acceptado y también de la aprobación y ordinaciones
del capítulo general, cosa nunca hecha ni permitida en religión, y assí han
impetrado de Su Sanctidad con falsa relación una citación e inhibición
contra todos los presidentes de la dicha Orden y se la han presentado
aquí, según que lo veréis más en particular por la relación que dello me
han dado, cuya copia se os embía con ésta, y una carta que ellos escriben
al papa avisándole de lo que pasa, y conviene proveerse, que en effecto
es: que mande revocar la dicha inhibición y que en ninguna manera admi-
ta jamás las tales frívolas appelaciones como impeditivas de todo lo bue-
no que acá se haze y trabaja en beneficio de los dichos monesterios. Y
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porque yo veo ser esto lo que conviene al bien y recogimiento, he querido
tornar la mano en ello y scriví a Su Sanctidad la carta que yrá con ésta en
vuestra creencia, y a vos os encargo mucho que dándosela juntamente
con la de los dichos presidentes y supplicación que por ellos se embía
ordenada y firmada, le pidáis y suppliquéis en mi nombre y suyo, que en
todo caso mande annular y revocar la dicha citación e inhibición como
impetrada con falsedad y mala intención. Y que de oy más tenga por bien
no dar oydos a tales appelaciones, que por ser esto lo que conviene al
servicio de Dios y al bien y reparo de las tales casas, lo hará en ello Su
Sanctidad muy agradable a nuestro Señor, y vos a mí muy acepto en pro-
curar y embiarme con la mayor diligencia que se pudiere este despacho.
De Monçón, a XXX de octubre M.D.LXIII.

(Firmado:) Yo, el Rey. G.Pérez.

5

Carta de Felip II al papa Pius IV per a que revoqui la citació i
inhibició que havia atorgat a les monges de Sant Pere de les Puel·les
contra els Abats Presidents de la Congregació Claustral. Montsó. 30
d’octubre de 1563.

AMAEM, Fons Santa Seu, Lligall 48, f.4r (Copia de l’epoca).

Muy Sancto Padre: Por lo que el Comendador Mayor de Castilla, mi
embaxador, dirá de mi parte a V. Sanctidad, y por lo que le scriven los
presidentes de los monasterios de la Orden de Sanct Benito de Aragón y
Cataluña y Navarra, entenderá V. Sanctidad lo que ha passado en lo de la
visita del monasterio de las monjas de Sanct Pedro de las Puellas de Bar-
celona y la falsa relaçión con que impetraron de V. S. la citación e inhibi-
ción que se les ha ottorgado contra los dichos presidentes, y quan justo y
sancto y necessario es que V. S. la mande anullar y revocar y que no se
admitan de aquí adelante las tales appelaçiones como impeditivas de todo
lo bueno que se va haziendo. Muy humildemente pide a V. S. tenga por
bien de mandar proveer assí lo uno y lo otro, creyendo a mi embaxador
como a mí mismo en lo que sobrello le dixere, que es lo que conviene al
servicio de Dios y bien y reformaçión de aquella casa, y por ello lo rescibiré
yo en singular favor y gracia de V. S., cuya muy sancta persona N. Señor
guarde al bueno y próspero regimiento a su universal Iglesia. De Monçón,
a XXX de octubre M.D.LXIII.

(Firma, quemada).
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6

Carta de Felip II al seu embaixador a Roma per a que demani al
Papa que no puguin prendre l’hàbit al monestir de les Puel·les sinó
filles de cavallers. Montsó, 13 de gener de 1564.

AMAEM, Fons Santa Seu, Lligall 31, f.175r (Original).

Nuestro embaxador: Por parte de la abbadessa y convento de Sant
Pedro de la ciudad de Barcelona nos ha sido hecha relación que de poco
tiempo a esta parte algunas puellas que no tienen las qualidades que se
requieren conforme a las constituciones y regla de Sant Benito, contra la
voluntad de dichos abbadessa y convento y con motivos falsos impetraron
breve de la Sede Apostólica para poder entrar en dicho monesterio y reli-
gión, en derogación de dichas constituciones y grande daño y preiuissio
del dicho monesterio porque según dizen les es forçado aver de litigar
por la defension dello, y con esto se impide el servicio del culto divino
por no expedir a la quietud y sosiego que es menester, supplicándonos
por el devido remedio dello, y como quiera que es aquel monesterio de la
qualidad que sabéys y donde no se suelen admittir por monjas sino a hijas
de cavalleros más principales, assí en qualidad como en limpieza,
scrivimos a Su Sanctidad la que obra con esta en vuestra creencia, dársela
eys y en virtud della le suplicaréys de mi parte sea servido de aquí ade-
lante tener la mano en que no se concedan licencias y falta de qualidad,
pues demás del daño e inquietud que podrían causar en aquel monasterio,
es contra las constituciones dél, lo qual le significaréys de mi parte con
todo el encarecimiento, y en ello me serviréis mucho. Dat. en Monçón, a
XIII de henero, año M.D.LXIIII.

(Firmado:) Yo, el Rey. Protonotarius.

7

Carta de Felip II al Papa per a que no atorgui breus per ingressar
a Sant Pere de les Puel·les a les postulantes que no tinguin las qualitats
demanades per les constitucions d’aquest monestir. Montsó. 13 de
gener de 1564.

AMAEM, Fons Santa Seu, Lligall 48, f. 3r (Original cremat).

Muy Sancto Padre: A mi embaxador questa dará he mandado scrivir
que informe a V. S. el perjuicio y daño que se causaría al monasterio de S.
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Pedro de Barcelona si V. S. concediesse breves para que algunas monjas
fuesen otorgadas contra las Constituciones de aquel monasterio como él
1o dirá, muy humildemente suplico a V. S. que dando entera fee y creen-
cia a 1o que dixere mi embaxador acerca dello, sea servido tener la mano
en ello, de manera que no se cause con esto daño e inquietud al dicho
monasterio, que por 1o que toca al beneficio y servicio de N. Señor reci-
biré en ello particular merced de V. S., cuya santa persona N. Señor guar-
de al próspero y felice regimiento de su universal Yglesia. De Monçón, a
XIII de enero, año M.D.LXIIII. De V. S. muy humilde y devoto hijo Don
Phelippe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, de las dos
Sicilias, de Hierusalem, que vuestros sanctos pies y manos besa.

(Firma, cremada).

8

Súplica a Pius IV per a que absolgui ad cautelam las censures en
que hauria pogut caure l’abadessa de Sant Pere de les Puel·les. Sense
lloc ni data, però de 1564.

AMAEM, Fons Santa Seu, Lligall 31, s.f. (copia de 1´època, cre-
mada).

Sanctissime Pater: Licet ab innumerabili tempore et forsam a
fundatione monasterii Sancti Petri Puellarum Barchinonensium dioceseum,
Ordinis Sancti Benedicti, ad abbatarum illius monasterii pertinuerit et
expectaverit jus arbitrandi circa licentias concedendas monialibus
dictusque monasterii et decernendi quenam sint persone cum quibus posint
exire moniales de dicto monasterio extra illud, atque etiam persone
visitationis aut alia honesta causa dictum monasterium intrare possunt ac
recipiendo et admittendi moniales de novo dicto monasterium ingredien-
tes aut ingredi volentes absque interventu conventum monialium et licet
etiam pro competenti dote monialium dicti monasterii centum libre illarum
partium sint solute et cum dicta et non maiori dote charitative recipi
consueverunt et propterea devota sanctitatis vestre [...] domina Anna de
Boscho dicti monasterii abbatissa non debuisset aquequam super eiusmodi
preheminentiis omni [...] te singulis preeminentiam super pretexto et ar-
gumento dotis monialium pro tempore admittendarum indebite molestari
nihilhominus tamen quidem Joannes de Tormo, assertus abbas monasterii
Bisulduni ac Petrus Frigola atiam assertumque abbas monasterii Sancti
Benedicti de Bagiis et Martinus Pérez de Oliván assertus etiam abbas
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Sancti Joannis Pinatensis, dicto Ordinis Sancti Benedicti, et tamquam
asserti presidentes illius ac alii forsam adversarii quorum nomina et
cognomina habeantur pro [...] ipsam oratricem super premissis huiusmodi
molestaturos esse jactaresen et se jactant ac jam de festo etiam [...]
preternas constituciones nominibus nullasque iniquas condendo molestant
a quibusquidem molestationibus et jactationibus [...] aspiciens oratrice
licentia aupplicat humiliter S. V. sue abbatialis dignitatis nomine quaque
dignetur causam jactationis et jactationum molestationis et molestationem
huiusque necnon premissorum executione oratrice [...] et extrajudicialiter
comminatorum necnon quam et quas habet et movet habereque et movere
valet intentare adversus predictos abbates assertosque presidentes
omnesque alios et singulos sive communiter vel divissim executione
citationis presentium vigore ad partes decernende expremendos et
nominandos [...] et collegia de et super nullitate et invaliditate pretensarum
constitucionum queque aliqua contra preheminentias et potestatem
abbacialii dignitati dicti monasterii Sancti Petri facte fuerint ac etiamque
appellationis [...] pro oratricis parte personarum occasione ad Sanctitatem
Vestra sanctamque sedem apostolicam [...] interposite et interpositarum
alicui ex reverendis patribus Sanctitate Vestra Sacre Palatii auditoribus
seu [...] sumaritque ac prout in beneficialibus commitere et mandare
audiendos cognoscendas fineque debito [...] eorum omnibus et singulis
earum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis,
cum potestate prefatos [...] omnesque alios et singulos sive communiter
vel divissim interesse possent in exequtione citationis presentium [...]
decernende experniendos et dominandos etiam per edictum publicum
constitutu sumarie et ex judicia [...] tuto occassu in curia et ex citandi
ipsisque ac quibusuis judicibus et personis quacumque auctoritate et
dignitate fundate [...] eductum infirma inhubendi oratricem in possessione
seu quasi per omnia et singula faciendi et executione [...] fuerit
manutenendo ac mandatum desuper opportunum decernendo ipsamque a
ceteraque faciendo dicendo generendo et executendo in premissa [...] et
necessaria seu quomodolibet opportuna constitutiones etiam statum atque
de mandatis domini Joannis episcopus Quisadensis citatus absolvat etiam
ad cauthelam manutenent decernat procedas. Ut petitur faciat. Placet do-
mino nostro Pape. Jo. Cardinalis Reomanus.
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12 ERNEST ZARAGOZA PASCUAL

9

Petició dles Abats Presidents de la Congregació Claustral de que
el papa els avoqui la causa de les monges de Sant Pere de les Puel·les.
Sense data, però de 1563.

AMAEM, Fons Santa Seu, Lligall 31, s.f.

Dna. Anna Boscha, pretenta abbatissa monasterii S.Petri Puellarum,
Barchinonensis, Ordinis Sancti Benedicti in supplicatio [...] nomina V. S.
expressis et prout non sine dolo et fraude tacuit quod visitatores in capi-
tulo provinciale monasterii Sancti Pauli Barchinonensium dicti Ordinis
de anno 156O celebrato juxta morem dicti Ordinis et tenorem [...]
visitationis officium de presenti anno in dicto monasterio Sancti Petri
exercentes residentes non omnibus hominibus ingressum et colloquium
cum monialibus in eorum cellis permissum esse et moniales ipsas per
civitatem et alia loca passim exire ac festis, jocis, spectaculis ac choreis
publice interesse in religionis [opprobrium perniciosum exemplum et
scandalum plurimorum dictum monasterium anno presente visitantes
ingressum hominum excepti genitoribus et fratribus monialium in dicto
monasterio ac exire non possent et quod abbatissa non possim licencias
exeundi [...] ipsa abbatissam et moniales dicti monasterii acceptata et
deinde in capitulo provinciali de mense maii presenti anni laudata et
approbata fuere profecto cum precipue a visitationibus et decretis
capitulorum appelatus non liceat nec soleat eandem preinsertam sub
pretextu seu colore consistarum molestationum, etc.[Supplicant] S. V. non
extorssisent et cum pissime prefactus precator carere debent impetratio
supplicant [...] presidentes dictorum Ordinis et monasterii provinciarum
Tarrachone, Cesarauguste et Navarre, que procurantor contra quos pretextu
dicte preinserte pretense citatio et inhibitio per magistrum Joannem
Aldobrandinum, dicti episcopi Quisanensis surrogatum decrete et forsam
exequute fuerunt, que etiam devotissimus eiusdem S. V. dilectis filius
Philippus Hispaniarum Rex Catholicus oratores vestre humiliter quaque
dignetur e S. V. causam vel causis coram eis eidem episcopo commissas
et pendentes ad se advocare ac litem ipsam sic voluntarie motam cessare
penitus [...] ipsisque presidentibus committere et mandare ut eadem
preinserta et citatione ac inhibitione illius vigore circa [...] non obstantibus
ad exequutionem visitationis et decreti capituli eorum procedent in
omnibus et per omnia [...] eadem preinserta et illius vigore inde sequuta
non emanassent et quoque opus sit causam pretensarum molestiam et
vexationum eisdem presidentibus modo et forma quibus ipsi episcopo
commissa fuerant committent cum potestate inhibendi ceteraque alia omnia
et singula in premissis et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna
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faciendus in eadem preinserta ac constitutionem et ordinationem
appostolicis ceterisque in contrarium facientibus non obstantibus
quibuscumque [...]

 [...] S. V. hoc supplicatione [...] vel extensam.

10

Carta de l’embaixador de Roma al rei Felip II enviant-li el breu
perquè el P. Balaguer pugui continuar la visita de les monges de Sant
Pere de les Puel·les. Sense data, però de 1602.

AMAEM, Fons Santa Seu, Lligall 15, f.95r (minuta).

Con ésta envío el breve para que el maestro frai Miguel (sic) de
Balaguer continúe la visita de las monjas de la Orden de San Benito en el
Principado de Cataluña, cometido al Nuncio, i aunque e echo apretada
instancia sobrello después que recibí la orden de V. M. no a sido possible
sacarle antes. Dios guarde la cathólica persona de V. M. De Roma [...]
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APORTACIONS DEL TERÇ ORDE DELS CAPUTXINS AL
MOVIMENT CULTURAL, CATEQUÈTIC I ASSISTENCIAL

DE LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA

VALENTÍ SERRA DE MANRESA, OFMCap.

1. MOTS INTRODUCTORIS

Recentment hem publicat una investigació sobre la història i
projecció del laïcat franciscà vinculat als caputxins de Catalunya,1 la
qual abasta un extens període que es remunta a la gran embranzida
donada pel papa Lleó XIII l’any 1883 al Terç Orde, fins a la
promulgació, l’any 1957, de les Constitucions generals –les primeres–
donades als terciaris franciscans.2 En la investigació esmentada, ja hi

1. Valentí SERRA DE MANRESA, El Terç Orde dels Caputxins. Aportacions del
laïcat franciscà a la història contemporània de Catalunya (1883-1957), (Col·lectània
Sant Pacià, 82), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 2004. A propòsit
d’aquesta recent investigació nostra, hom pot llegir l’extens comentari crític de Josep
M. BENÍTEZ, Nuevas aportaciones de Valentí Serra a la historia del laicado capuchi-
no catalán: «Archivum Historiae Pontificiae» 42 (2004), p. 211-221.

2. Vegeu-ne el text original a Tertius Ordo XVIII (1957), p. 119-161:
«Constitutiones Tertii Ordinis Saecularis Sancti Francisci Assisiensis» i, també, la
versió catalana: Regla i Constitucions de la Tercera Ordre Secular de Sant Francesc
d’Assís. Edició catalana a cura dels Comissaris Provincials de la Tercera Ordre de
Catalunya i Balears, d’obediència franciscana i caputxina, Barcelona, Ed.
Franciscana, 1961.

323



2 VALENTÍ SERRA DE MANRESA

oferíem algunes notícies sobre la remarcable incidència dels tercerols
(o terciaris)3 en la vida cultural del nostre país i, també, llur activa
participació en les tasques assistencials i caritatives a favor dels més
pobres i desvalguts. En aquest article ens limitem a presentar un
conjunt de notícies diverses sobre la incidència cultural i, també, so-
bre l’acció social, catequètica i caritativa desenvolupada pel Terç Orde
dels caputxins en el mateix període històric i abast geogràfic,4 però
amb una cronologia una mica més reduïda, atès que només arribarem
fins als primers anys del govern franquista, i deixem per a una nova
avinentesa l’estudi de la mateixa temàtica en els anys anteriors i
posteriors a la celebració del Concili Vaticà II.

2. PROJECCIÓ ASSISTENCIAL I ACCIÓ CATEQUÈTICA DEL TERÇ ORDE

A CATALUNYA I MALLORCA

Tant els papes Lleó XIII com Pius X consideraven el Terç Orde
franciscà talment una llavor germinal de desenvolupament i
rehabilitació de l’ordre social d’inspiració catòlica.5 I, a propòsit
d’aquesta renovació i desenvolupament de l’acció social, el pare
Samuel Eiján, framenor de la unió lleonina, hi dedicà els primers
capítols del seu acurat estudi sobre l’influx del Terç Orde en la vida
social,6 on recordava la fervent recomanació del papa Pecci

3. Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, Vol. III, Barcelona 2001, p.
528-531: «Terciari, fidel cristià que, sense deixar la vida pròpia de l’estament secular,
professava una Regla, amb la finalitat d’assolir una major perfecció evangèlica, sota
la direcció d’algun orde mendicant, amb regles i estatuts propis, aprovats especialment
per la Santa Seu». Sobre la vida i projecció els terciaris catalans en els segles de
l’època moderna, V. SERRA DE MANRESA, «Els terciaris a Catalunya durant els segles
XVII i XVIII», dins Analecta Sacra Tarraconensia 70 (1997), p. 119-188.

4. A propòsit de les implicacions dels frares caputxins en les distintes tasques
d’acció social en aquest període històric, V. SERRA DE MANRESA, L’acció social dels
Caputxins de Catalunya: de la restauració provincial a l’esclat de la guerra civil,
1900-1936, dins «Sociabilitat i àmbit social. Actes del VI Congrés Internacional
d’Història Local de Catalunya», Barcelona, L’Avenç, 2003, 211 ss.

5. J. M. SERRA DE MARTÍNEZ, «Necesidad social del franciscanismo»: Apostolado
Franciscano [=ApFran.] XIII (1921), p. 150-151: «El germen de desarrollo, renova-
ción y resurección del orden social», etc.

6. S. EIJÁN, La Tercera Orden Franciscana en la vida social, Barcelona 1912,
p. 5.
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d’inscriure’s al Terç Orde franciscà per tal de renovar evangèlicament
la vida social i, alhora, frenar l’acció de la maçoneria. El pare Eiján,
amb el desig de secundar la doctrina pontifícia, maldà per establir,
més enllà dels convents de framenors, fraternitats del Terç Orde també
a les parròquies «como medio de vigorizar el espíritu parroquial y
preparar el terreno a las obras sociales de acción católica»,7 car els
terciaris franciscans, en la mentalitat pontifícia, havien de ser els més
eficaços cooperadors de l’Església en les obres parroquials8 i
d’apostolat social, en un esforç d’aproximació, més eficaç, al món
obrer9 i àdhuc participant, activament, en la vida política per tal
d’assolir la debilitació –a través de l’activitat de les fraternitats o
congregacions de tercerols10 i de les associacions catòliques d’obrers–
11 de l’influx i força de la maçoneria,12 tal com ho manifestà el papa
Lleó XIII en el text de la Humanum genus13 publicada el 20 d’abril de

7. Ibídem, p. 7.
8. L’any 1912, el pare Lluís de Lloret escrivia: «Els fills de Sant Francesch

tenen una certa obligació de acceptar l’invitació que se’ls fassi d’entrar en una o
vàries d’aquestes associacions a les obres parroquials [...] Les Juntes de les Terceres
Ordres, tenen el dever de posar-se espontàniament ab relació ab els Pàrrocos, per a
proposals-hi el concurs de l’Ordre Tercera en col·lectivitat y dels germans en parti-
cular»; vegeu Fulla Seràfica [=FSer.] núm. 62 (1912), p. 473-475.

9. S. EIJÁN, Ibídem, Cap. XIII: «Necesidad de la acción obrera en la Tercera
Orden».

10. Fèlix Sardà i Salvany, en ressenyar, l’any 1884, el devocionari titulat Rami-
llete espiritual, de fra Calassanç de Llavaneres, escrivia: «Dará gran impulso, no lo
dudamos, a las Congregaciones Terciarias, tan recomendadas por nuestro Santísmo
Padre [León XIII] como eficaz reactivo contra la infernal masonería», dins: El Men-
sajero Seráfico [=MenSer.] II (1884), p. 3.

11. MenSer. XXI (1904), p. 90: «Contra la Masonería. En Barcelona han cele-
brado los elementos católicos un gran mitín antimasónico [...] Procurar el fomento y
difusión de la unión antimasónica. Necesidad de organizar asociaciones obreras para
impedir que los trabajadores sean víctimas de la Masonería».

12. Ibídem, p. 29: «El mal de los males de los tiempos modernos, el peligro de
los peligros de las sociedades contemporáneas, nacidas en el seno amoroso de la
civilización católica [...] es, a no dudarlo, la Masonería. En ella se incuban y de ella
salen, directa o indirectamente, todas las campañas sistemáticas en contra de la Igle-
sia».

13. Ibídem, p. 32: «Nada, pues, tiene de extraño que León XIII, en su memorable
Encíclica Humanum genus, haya señalado á los fieles la Orden Tercera como el me-
dio más eficaz para combatir la Francmasonería». Vegeu, també, a l’Arxiu Provin-
cial dels Caputxins de Catalunya [= APCC]: V.O.T [= Venerable Orden Tercera].
Crónicas de Congresos y Asambleas, f. 80: «En su Encíclica Humanum genus de
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1884. Semblantment, i tot seguint la doctrina pontifícia, des de les
institucions del Terç Orde es maldava també per tal d’evitar que els
obrers fossin explotats i tractats injustament, car «ésser franciscà no
vol pas dir ajupir-se a la tirania i a l’absolutisme, sinó aconseguir que
la pau es recolzi en la justícia»,14 escrivia el terciari franciscà i sociòleg
Joaquim Civera i Sormaní. Per aquest motiu, els tercerols, seguint els
acords que emanaven del Primer Congrés Internacional del Terç
Orde,15 celebrat a Roma el setembre de 1900, desenvoluparen moltes
obres d’acció social i caritativa16 per tal de contribuir a resoldre
l’anomenat problema social,17 segons els criteris de la doctrina social
del papa Pecci. En aquest sentit, els caputxins, tot adreçant-se als
tercerols escriviren que:

«El trabajo ya no es el cumplimiento de un deber ni ejercicio
moderado de actividad humana para satisfacer las necesidades de
la vida. Es la explotación del hombre por el hombre, esclavitud
más repugnante que la de la sociedad antigua [...] Quizá asome a
los labios del incrédulo y fanático sectario la sonrisa del despre-

1884, [León XIII] presentaba la O[rden] T[ercera] franciscana como verdadero antí-
doto de la franc-masonería de aquella época». Complementàriament, vegeu, MenSer.
I (1884), p. 321-322: «La Tercera Orden y la Secta Masónica».

14. J. CIVERA SORMANÍ, «El Terç Orde de Sant Francesc i els obrers», dins
Catalunya Franciscana [=CatFr.] VI (1928), p. 31-32.

15. F. AMIGÓ PLA, Crònica de la Venerable Ordre Tercera Francescana de
Obediència Caputxina de Barcelona (1883-1908), Barcelona 1910, p. 35-40. També,
durant el congrés es demanà que Santa Rosa de Viterbo fos declarada patrona de les
institucions d’acció social del terç orde franciscà: «S’expressà’l desitg de que la
classe obrera tinga a la gloriosa terciària Santa Rosa de Viterbo per especial patrona,
junt ab Sant Lluís Rey y Santa Elisabeth d’Hungria»; (Ibídem, p. 39).

16. DIETRICH VON HILDEBRAND, L’esperit de Sant Francesc i el Terç Orde, Barce-
lona 1926, p. 205-206: «El Terç Orde ens exhorta no solament a protegir els interessos
dels obrers i dels necessitats, no solament a lliurar-se a obres socials; ens empeny
més aviat a l’amor triomfal vers el proïsme, sigui pobre, sigui ric, sigui obrer, sigui
príncep, contemplant en ell l’ànima redimida pel preu de la preciosa sang de Crist,
perquè el proïsme és germà en Crist».

17. «Los terciarios franciscanos tienen establecida en Alemania una institución
con el título de Caridad Seráfica ¡Cuán sabiamente pensaba León XIII cuando ase-
guraba que en la Orden Tercera del Serafín de Asís reconocía él un medio eficacísimo
de resolver el pavoroso problema social!», ApFran. núm. 2 (1909), p. 4: «La Orden
Tercera y el problema social»; i també, Tertius Ordo I (1940), p. 68-71: «Actio Socialis
Franciscana. De Apostolatu nostro sociali».
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cio al oir recomendar a todas las clases sociales el ingreso en la
Tercera Orden de San Francisco como medio de reforma y mejo-
ramiento de las costumbres de dicho pueblo. Peor para él si así lo
cree, y desdichada sociedad si no retrocede delante de los peli-
gros que la amenazan».18

Per això, els franciscans seglars, o terciaris, solien llegir, amb
interès i profit, les encícliques dels papes. Per exemple, en el registre
de volums de la biblioteca dels terciaris de Pompeia, hi consta, entre
els llibres salvats durant la revolta de 1936, una versió castellana de
la Rerum novarum,19 com també altres publicacions de doctrina so-
cial. A més, els tercerols coneixen, a tall de paradigma, el cas
emblemàtic de Leo Harmel (1829-1915) «el gran terciari i el gran
industrial que sabé actuar, tothora, segons els principis de la
democràcia cristiana20 continguts en l’Encíclica Rerum novarum».21

Leo Harmel, des d’una exquisida fidelitat a la doctrina social del papa
Pecci,22 participà activament en el Congrés Internacional del Terç Orde

18. MenSer. IV (1887), p. 259-262: «San Francisco de Asís y los problemas
sociales».

19. V.O.T. de Nostra Senyora de Pompeia [=VOTPomp.] núm 75 (1956), p. 3:
«La nostra Biblioteca. Continuació de la llista-catàleg de les obres d’aquest Terç
Orde [...] Carta Encíclica «Rerum Novarum» de Su Santidad el Papa León XIII, San
José y la cuestión obrera, La soberanía social de Jesucristo por el P. Enrique
Ramière», etc; sobre aquesta encíclica del papa Pecci, publicada a Roma el 15 de
maig de 1891, el pare Antoni M. de Barcelona escriví: «Lleó XIII, un dels homes més
clarividents del temps nostre [...] La Rerum novarum, en la qual defensa l’obrer davant
l’estrall inhumà causat pel liberalisme econòmic. En publicar-se aquesta Encíclica,
molts la trobaren subversiva»; vegeu CatFr. VII (1929) p. 146. Tanmateix, alguns
bisbes de Catalunya, com Josep Morgades i Josep Meseguer, en publicaren a llurs
bisbats la versió castellana; vegeu Exhortación pastoral que el Excmo. Obispo de
Vich y Administrador Apostólico de Solsona [...] sobre la cuestión social con motivo
de la proximidad del Primero de Mayo, Vich, Imp. R. Anglada, 1892 i, també, vegeu
la Carta Pastoral del Ilmo. Sr. Dr. D. José Meseguer y Costa, obispo de Lérida, en
que publica la Encíclica de S.S. sobre el estado actual de los obreros, Lérida, Imp.
Mariana, 1891.

20. MenSer. XVIII (1901), p. 127-130 i p. 157-163: «Encíclica de Su Santidad
[León XIII] sobre la Democracia Cristiana», datada a Roma el 18 de gener de 1901.

21. CatFr. VII (1929), p. 238.
22. «El terciario es el hombre del Papa: esa es su razón de ser, la prescripción de

su Regla. Para ser fiel, el Terciario no debe pensar más que como el Papa piensa,
sacrificando generosamente todos los discursos humanos», dins: MenSer. XVII (1900),
p. 308-309.
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celebrat a Roma l’any 1900, on s’afrontaren els reptes, des de la
Rerum novarum, de la condició dels obrers23 en la perspectiva del
franciscanisme seglar.

 En aquest moment de puixança i expansió del Terç Orde, els
terciaris franciscans –potser una mica presumptuosament–
s’autopresentaven com els principals adversaris dels francmaçons24

(tal com, de fet, ho havia desitjat ferventment el papa Lleó XIII),25 i
en la dècada dels anys vint es mantenia, encara, una visió negativa a
propòsit de la maçoneria, a la qual s’atribuïa la responsabilitat de
bona part dels mals socials,26 alhora que el Terç Orde es volia mani-
festar talment com l’element «regenerador» de la societat i, òbviament,
de recristianització27 davant els avenços del socialisme.28 Tanmateix,
a la dècada de 1930, durant la Segona República, els frares caputxins
hagueren de lamentar una notable pèrdua d’influx social, especialment
entre l’estament obrer, tal com ho manifestà el caputxí navarrès
Antonino [sic] de Caparroso:

«Las masas obreras han apostatado del catolicismo, y este

23. «Asamblea Internacional de la Orden Tercera [...] VII. La condición de los
obreros y la Rerum novarum: fomentarán las Asociaciones que tiendan a mejorar el
estado de los obreros creadas por León XIII, su mayor protector», dins: MenSer.
XVII (1900), p. 81-87.

24. «Le Tiers-Ordre de Saint François d’Assise était le principal ennemi de la
secte et que le Grand-Orient ne saurait poursuivre avec trop de rigueur une association
où réside la force agissante et cachée qui fait mouvoir l’action catholique», dins: A.
DELASSUS, La Chrétienté restaurée par le Tiers-Ordre, Toulouse 1910, p. 19: «Le
Tiers-Orde et la franc-maçonnerie».

25. La Carta Encíclica de Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII sobre la
Francmasonería, datada a Roma el 20 d’abril de 1884. Una versió al castellà fou
publicada a: MenSer. I (1884), p. 322-333 i p. 353-366.

26. «La Masonería. He aquí el gran enemigo del catolicismo! A ella se debe
atribuir esas revueltas sociales, esa pornografía devastadora, ese laicismo que, como
insecto artero, penetra en la flor de la inocencia infantil, depositando en ella un gérmen
de corrupción y de incredulidad futuras»; vegeu RUPERTO DE ARIZALETA, «La Masone-
ría», dins: Verdad y Caridad [= VCar.] 4 (1927), p. 394-395.

27. «Los Terciarios de San Francisco son llamados por la suprema autoridad del
Papa a trabajar denodadamente cristianizando a la sociedad descristianizada»; vegeu
El Terciario Franciscano [=TerFran.] 33 (1936), p. 675.

28. «Uno de los medios que aconseja León XIII para salvar la sociedad que se
hunde y naufraga en esta atmósfera asfixiante de amargura socialista, es el ingreso y
práctica de la Tercera Orden Franciscana»; vegeu MenSer. IV (1887) p. 137-140:
«San Francisco y los problemas sociales».

328



7APORTACIONS CULTURALS DEL TERÇ ORDE DELS CAPUTXINS

hecho constituye el gran escándalo del siglo XIX. Nuestra gente
obrera no ha encontrado entre nosotros un Belén o casa del pan, y
ha ido a buscarlo entre las organizaciones socialistas y comunis-
tas [...] Nos encontramos en un momento favorable para empren-
der la reconquista del obrero por la causa y acción católica».29

En aquest mateix sentit, a la ciutat de Manresa, per exemple, durant
els actes de l’Any Franciscà, el reverend Francesc Pla, profés del Terç
Orde, en una de les conferències afirmava semblantment que «Sant
Francesc, amb el Terç Orde és regenerador de la societat en tot
temps».30 I pocs anys abans, el pare Pelegrí de Mataró, amb el
pseudònim de «Jordi de Montserrat», ja havia escrit un llarg article
sobre la contribució del Terç Orde a l’acció social31 i, alhora, s’insistia
sovint des de les publicacions adreçades als tercerols en la necessitat
d’una formació escaient dels obrers per tal de garantir la reforma so-
cial:

«La V.O.T. no és solsament una obra; sinó que prepara y for-
ma obrers [ha de] servir de base a la reforma social, veus aquí el
fi especial de l’O.T. en l’Iglésia [...] La reforma social serà
francescana, o no serà».32

En aquest mateix sentit, el canonge Josep M. Llovera, autor d’un
tractat de sociologia religiosa molt divulgat,33 en l’Assemblea del Terç
Orde celebrada a Montserrat el dia 8 de maig de 1927, tractà de «Les
obres socials i el Terç Orde». En aquest context, doncs, tant en les
publicacions, com en les conferències,34 adreçades als terciaris
franciscans –especialment els de condició obrera i menestral– se seguia
molt de prop la doctrina social de l’Església com pot verificar-se, per

29. VCar. 11 (1934), p. 40.
30. En recordança de l’Any Franciscà de Manresa, Manresa, 1926, p. 177.
31. Acció Franciscana [=AcFr.] núm. 1 (1921) p. 7, on comença un llarg article,

publicat en diverses tongades, titulat: «La V.O.T. i el problema social», en el qual el
pare Pelegrí de Mataró cita obres d’A. PRINS, L’organisation de la liberté et le devoir
social, París 1895, i de ZIEGLER, La question sociale, París 1903.

32. FSer. núm. 61 (1912), p. 465-467: «La missió especial de l’Orde Tercer».
33. J.M. LLOVERA, Tratado elemental de sociología cristiana, Barcelona, 1909.
34. Per exemple, a Igualada, cada diumenge, hi havia «una Conferència Catòlic-

Social als noys de la primera secció, que la forman els majors de 15 anys, tots ells
treballadors»; vegeu FSer. núm. 41 (1910), p. 297.
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exemple, en els continguts doctrinals de les conferències que donà
Francesc de P. Amigó als obrers de Sant Andreu del Palomar.35

 Òbviament, en totes aquestes conferències «apologètiques» es
condemnava la militància socialista i, molt més encara, la comunista,
però es convidava a la sindicació catòlica, especialment entre els
pagesos,36 alhora que es maldava per tal de «rehabilitar el proletariat»37

tot seguint les intuïcions del jesuïta Antoni Vicent38 i, és clar,
secundant, a l’ensems, els desitjos del Sant Pare, com ho expressava
en una publicació caputxina navarresa en un fascicle divulgat durant
el temps de la Segona República:

«Por esta oposición entre los principios doctrinales del so-
cialismo y del catolicismo, no es posible ser buen católico y so-
cialista verdadero a la vez, y esto es lo que ha movido al Papa,
bien informado, a mantener la condenación de este sistema eco-
nómico-religioso».39

35. «Els germans terciaris de la Mare de Déu de l’Ajuda han organisat una sèrie
de conferències apologètiques que han de donar ells mateixos en la barriada obrera
de Sant Andreu de Palomar en obsequi de la nova O.T. recentment instal·lada en
aquella parròquia [...] En el local de l’Ateneu de Sant Lluís Gonzaga, i davant
d’escullida multitud, el germà Francisco de P. Amigó disertà eloqüentment sobre els
Beneficis socials del cristianisme»; vegeu FSer. núm. 69 (1913), p. 535.

36. Els terciaris del Collell, per exemple, ajudaren la pagesia subministrant adobs
i sement, amb crèdits sense interessos, a benefici dels tercerols sense massa recur-
sos: «Ha creat [la congregació del Collell] una ‘Secció d’Auxilis’ que té per objecte
auxiliar, fins allà on permetin els recursos de la V.O.T., als germans proporcionant-
los-hi bones llevors y adobs químichs sens cap lucre, y sols ab l’obligació de satisfer
l’import en l’època de la cullita [...] Molt celebraríem veure copiada y propagada tan
bella institució social agrícola en aquells indrets en que’l major contingent de germans
terciaris el donen la gent del camp»; vegeu FSer. núm. 58 (1912), p. 447.

37. «Secundar els desitjos del Sant Pare qui en la recent carta dirigida’ls Generals
de totes les tres Ordres Franciscanes expressava ben palesament la seva voluntat de
respecte de l’intervenció dels Terciaris en el moviment social catòlic [...] En realitat,
el poble, l’obrer, voldria veurer resolta per medis pacífics i honrats la dita crisis
social per a la rehabilitació del proletariat»; vegeu FSer. núm. 72 (1913), p. 554.

38. Antoni Vicent i Tolz (1837-1912), ingressà a la Companyia de Jesús l’any
1860. Fou el fundador del primer cercle d’obrers (1880-1881), i es beneficià de la
doctrina social de l’encíclica Rerum novarum (1891), els continguts de la qual emprà
fructuosament per tal de sensibilitzar la clerecia dels problemes socials. El professor
Casimir Martí el considera «un dels principals iniciadors i promotors del catolicisme
social a Espanya»; vegeu Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, Vol. III,
Barcelona 2001, p. 659-660.

39. VCar. 9 (1932), p. 314.
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 Els tercerols seguint, amb escrupolosa fidelitat, les disposicions
de l’encíclica Acerbo nimis40 del papa Pius X, del 25 d’abril de 1905,
manifestaren una gran sol·licitud envers els problemes socials i,
sobretot, envers la necessitat de catequització d’infants i joves. Per
això, en col·laboració amb els frares i els responsables parroquials,
s’esforçaren a donar formació catequètica i moral al jovent,41

principalment en els barris obrers i marginals de les poblacions més
grans, amb indústria i comerç com, per exemple, Manresa,42 Iguala-
da,43 Olot44 i Palma de Mallorca45 i, òbviament, la ciutat de Barcelo-
na, on els tercerols de la congregació establerta al santuari de l’Ajuda
organitzaren, l’any 1908, una institució anomenada la «Catequística»
a la veïna parròquia de Sant Francesc de Pàola,46 primer destinada

40. La Carta encíclica de Sa Santedat el Papa Pius X sobre l’ensenyament de la
Doctrina Cristiana, Barcelona, Foment de Pietat, 1933.

41. «Terciarios catequistas [...] Que los jóvenes terciarios se instruyan sólida y
ampliamente en esta materia y se ofrezcan a su Párroco para ayudarle en la cateque-
sis», vegeu TerFran. 23 (1936), p. , 67.

42. La documentació registra aquesta preocupació dels tercerols manresans per
a la formació doctrinal i catequètica del jovent que, àdhuc, ajudaven econòmicament.
Per exemple, l’any 1916: «El Rdo. P. Ezequiel [de Mataró] manifestó en nombre de
la Junta de la Catequística su agradecimiento por la cantidad con que la Junta de la
V.O.T. contribuyó para la obra de la Catequística»; APCC, V.O.T de Manresa, Llig.
A-3-22: Llibre d’Actes de la V.O.T. de RR. Pares Caputxins de Manresa, (26 juny
1916) f. 11.

43. Es plublicaven, des del convent igualadí, uns fulletons de divulgació
catequètica titulats: Recreacións catequístiques pels noys. Fulles de propaganda de
la Joventut Seràfica Mariana baix la advocació de la Divina Pastora. Igualada,
Imp. Nicolau Poncell, 1908-1912.

44. Vegeu JOSEP DE BESALÚ, La Doctrina Cristiana element d’educació indivi-
dual y social. Discurs-Memòria llegit en lo solemne acte inaugural de l’Associació
Catequística d’Olot, Olot 1907, p. 12: «Per això Pius X, ab la seva autoritat suprema
ha ordenat que en tota la cristiandat, s’organisin associacions catequístiques».

45. «Tratóse de la necesidad de catequizar los niños de los barrios inmediatos a
la iglesia de capuchinos, y abrir dos centros de Doctrina Cristiana, uno en la propia
iglesia de PP. Capuchinos, y otro donde en adelante se crea más conveniente, y que
los celadores hagan por caridad el obsequio de averiguar cuáles hermanos terciarios
querrán encargarse de esta enseñanza»; vegeu APCC, Libro de deliberaciones y re-
soluciones (Palma, agost 1910) f. 1.

46. «Catequística, instalada en la Parroquia de San Francisco de Paula en el año
1908 con una asistencia de alumnos que media entre 45 a 50 niños y unas 80 niñas,
dedicándose a la instrucción de los mismos 4 hermanos y 6 hermanas [de la V.O.T.],
sosteniéndose de limosnas»; vegeu APCC, V.O.T. Congregación de Ntra. Sra. de la
Ayuda. Barcelona, f. 2.
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només a nens i, després, oberta també a les nenes.47 Cal assenyalar
ací la gran irradiació i projecció que assolí l’activitat catequètica
adreçada a les noies promoguda per les terceroles d’Arenys de Mar,
sota la direcció del pare Martí de Sant Martí de Provençals.48 Totes
aquestes activitats catequètiques i beneficosocials es vegeren molt
incrementades en els anys de la postguerra, tot i que des de les altes
instàncies eclesials es volia vincular el Terç Orde amb l’Acció
Catòlica;49 vinculació que no sempre reeixí i es produïren, a voltes,
tensions i rivalitats amb les diverses activitats promogudes des de les
parròquies que, en alguns casos, havien «eclipsat» antigues iniciatives
promogudes pels seglars franciscans.

La població que comptà amb una millor organització de l’acció
catequètica fomentada pels tercerols, suara al·ludida, fou la ciutat de
Manresa,50 on es fundà la institució dita la «Catequística», l’any 1906,
la direcció i organització de la qual fou confiada als terciaris.51 El
bisbe Josep Torras i Bages n’admirà diverses vegades l’organització i
els fruits assolits,52 especialment en una carta que els escriví, l’any

47. «Viendo los resultados que estas Catequísticas dieron en la enseñanza de los
niños, se precisó, con muy buen acuerdo, por las hermanas de dicha Orden [Tercera]
la fundación de otra destinada a la instrucción de las niñas»; vegeu APCC,
Catequísticas de la V.O.T. de S. Francisco de Asís, ff. 1-2.

48. «Catequística de noyes. La ensenyansa del catecisme, segons les prescripcions
del Sant Pare Pio X, és lo que té aquesta secció encarregada al zel de les germanes
terciàries»; vegeu FSer. núm. 54 (1912), p. 420.

49. QUINTÍN DE SARIEGOS, «El Terciario en la Acción Católica»: San Francisco,
núm. 5 (1944), p. 2: «No hay incompatibilidad ni oposición entre la Orden Tercera y
la Acción Católica, y aún digo más, que no puede haberla; precisamente la Orden
Tercera es, según la mente de la Acción Católica, o como dijo el Cardenal Pizzardo,
Director General de la Acción Católica, interpretando auténticamente la mente de
Pío XI: ‘La Tercera Orden es el noviciado de la Acción Católica’». Vegeu, també,
«La V.O.T. y la Acción Católica»: ApFran. XXVII (1940), p. 17. Sobre l’Acció
Catòlica en general, vegeu la monografia que escriví el Cardenal PIZZARDO, La Ac-
ción Católica, Barcelona, 1942.

50. «Fa cosa d’un any i mitj que la VOT de Manresa organisà la Catequística
que ve funcionant regularment ensenyant-se la doctrina als noys en les iglésies de St.
Domingo, Ntra. Sra. del Carme, St. Francisco, St. Miquel, Casa Caritat, Ntra. Sra.
del Remey y en la dels Caputxins. Y a les nenes a l’iglésia de la Seu, Montserrat,
Valldaura, y St. Bartomeu», vegeu FSer. núm. 12 (1908), p. 47.

51. «La Catequística d’aquesta ciutat a càrrech de la V.O.T.»; vegeu FSer. núm.
67 (1913) p. 519.

52. «La Catequística de Manresa es, hoy por hoy, la mejor organizada de cuantas
existen en España. Con razón la felicita el Ilmo. Sr. Torras y Bages, obispo de Vich»;
vegeu ApFran. 7 (1909) p. 11.
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1909, on exhortava a la continuïtat: «Vos exhortam á tots, catequistes,
noys y noyes y pares de família, a la constància en aquesta pràctica de
la ensenyansa de la doctrina cristiana».53 Aquesta institució manresana
comptà amb publicacions pròpies, certàmens literariomusicals, con-
cursos de pessebres,54 i aconseguí ben aviat una gran embranzida i
projecció eclesial i ciutadana.55

 També, fou força notable l’activitat catequètica desenvolupada a
la població d’Igualada, a través de la «Joventut Seràfica» que, segons
s’escriví l’any 1908, s’havia de «considerar com una verdadera y
llegítima branca de la Venerable Ordre Tercera».56 Els caputxins
d’Igualada, en aquesta circumstància històrica, començaren a publi-
car uns fulls divulgatius de temàtica catequètica, de gran acceptació,
titulats Recreacions catequístiques,57 sota la direcció del pare Eugeni
de Barcelona.58

En aquest clima de puixança i de gran activitat catequètica i so-
cial, no ens hauria pas d’estranyar que els frares de Manresa, per
exemple, en ocasió de les festes de Sant Antoni de Pàdua del 1908,
organitzessin unes conferències de sociologia catòlica59 plenes de

53. Carta de Josep Torras i Bages a la «Seccció Catequística de la Ordre Tercera
de N.P.S. Francesch y a tots los que cooperan a la sua obra», datada a Vic el 23 juny
de 1909. Aquest text epistolar fou publicat dins ApFran. núm. 7 (1909), p. 10-11.

54. «[El Terç Orde] ha tingut sots la seva protecció, i ha dirigit, la Catequística
Major i Menor de la ciutat; ha sostingut i dirigit els periòdics Butlletí Seràfic, Butlletí
catequístic, i l’Acció Franciscana; ha obert i establert els Concursos per a la
construcció de Pessebres»; vegeu J. GUITART, Tres ensenyances al Terciari Franciscà
de Manresa, Manresa 1927, p. 23.

55. «Organització catequística de la V.O.T. Nostre afer catequístic ha pres una
volada encoratjadora; la constància dels nens i nenes que assisteixen a nostres catecismes,
el zel dels catequistes, el treball de les juntes, tots han ajudat a donar un poderós
impuls a tant simpàtica obra»; vegeu Butlletí Seràfic núm. 25 (Manresa 1915) p. 8-9.

56. FSer. núm. 11 (1908) p. 37.
57. «Recreacions catequístiques. Surten mensualment aquestes fulletes –que tanta

acceptació han tingut en col·legis i associacions catequístiques de Catalunya– de
Igualada (convent de caputxins)»; vegeu FSer. núm. 24 (1909), p. 152.

58. «A Igualada ahont va formant-se y floreixent una obra similar baix la acerta-
da y activa direcció del Rt. P. Eugeni de Barcelona. D’allí surten les fulletes mensuals
de Catecisme que tanta acceptació han obtingut per tot Catalunya y alli’s treballa en
la formació del jovent», vegeu FSer. núm. 11 (1908), p. 37. Sobre el desenvolupament
d’aquesta institució, vegeu, ibídem núm. 40 (1910), p. 289-290: «Què és la Joventut
Seràfica d’Igualada. El seu objecte», i també, Ibídem núm. 41 (1910), p. 297-298.

59. «[Manresa], Novena a Sant Antoni; s’ha predicat cada dia per escollits
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novetat, o bé que els tercerols de Sarrià «En ocasió de la festa de
Santa Eulàlia, als locals de la ‘Joventut Tradicionalista’ de Sarrià [hi
hagués un] discurs de la il·lustrada escriptora, i distingida terciària,
Na Dolors Monserdà de Macià, sobre L’apostolat dels Terciaris»,60

puix que l’apostolat i l’acció social dels terciaris catalans havia assolit
una gran embranzida a partir del ja esmentat Congrés Internacional
del Terç Orde,61 celebrat a Roma l’any 1900 i, sobretot, rere
l’estructuració de la Federació del Terç Orde de les distintes
obediències franciscanes, que projectà el papa Pius X; una Federació
que s’articulà a Catalunya l’any 1911 per la iniciativa, sobretot, dels
caputxins Miquel d’Esplugues i Jacint de Barcelona.62

A propòsit dels fruits d’aquesta intensa activitat social i catequètica
dels tercerols, poc temps abans d’esclatar la guerra civil, el pare Josep
de Besalú, ministre provincial, en redactar l’avaluació i balanç del
trienni de 1933-1936, d’aquesta acció catequètica dels caputxins
catalans iniciada en els primers anys del segle vintè, escrivia:

«En molts convents, com a Sarrià, Manresa, Arenys de Mar,
Igualada, i algun altre lloc, els catecismes per a infants s’han
sostingut a l’altura dels millors per l’adopció dels més acreditats
sistemes de pedagogia catequística moderna».63

Cal esmentar que, aquesta gran puixança de les activitats
catequètiques dels caputxins de Catalunya, a la primeria del segle XX,

oradors, una plàtica al matí y sermó al vespre sobre temes de sociologia catòlica»;
vegeu FSer. núm. 12 (1908), p. 46.

60. Vegeu FSer. 5 (1911), p. 323.
61. Vegeu el text de la crònica periodística: «Ecos del primer Congreso Interna-

cional de Terciarios Franciscanos en Roma»: MenSer. XVII (1900), p. 307-310. Un
primer congrés del terç orde havia tingut lloc a Paray-le-Monial l’any 1894, després
hi hagueren altres congressos a diverses poblacions franceses: Limoges (1895), Reims
(1896), Nimes (1897) i Toulouse (1899). Després, amb un abast més internacional,
hi hagué aquest congrés internacional del V.O.T. a Roma (1900). Novament, l’any
1908, es desenvolupà un congrés internacional a Paray-le-Monial, vegeu ApFran.
núm. 7 (1909), p. 5-6: «Algo sobre el Congreso de la Tercera Orden de Paray-le-
Monial».

62. Vegeu MIQUEL D’ESPLUGUES, «La federación de las Terceras Órdenes
Franciscanas»: EstFr. 7 (1911), p. 222-226.

63. APCC, Circulars, Llig. A-4-23: JOSEP DE BESALÚ, Lletres Circulars (Barce-
lona, 2 juliol 1936), p. 22.
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hem d’inserir-la en un context molt més ampli, en el qual s’estructurà
un ensenyament més modern i pedagògic de la catequesi, amb la
celebració de congressos i sessions d’estudi com, per exemple, el
celebrat l’any 1913 a Valladolid.64 Pel que fa a l’acció catequètica
animada pels caputxins de Tarragona, Palma de Mallorca, Manresa,
Sarrià i d’Igualada, s’ha d’assenyalar que, tothora, fou desenvolupada
amb la col·laboració eficaç dels germans i germanes del Terç Orde.
Cal insistir, una vegada més, que la projecció més extensa assolida
per la catequesi dels caputxins i tercerols catalans fou la desenvolupada
a redós dels dos convents de la diòcesi de Vic, a Igualada i a Manresa.
Per exemple, en el convent d’Igualada es publicaven, tal com més
amunt ja s’al·ludia, les Recreacions Catequístiques, uns fulls
divulgatius d’orientació doctrinal65 que començaren a aparèixer l’any
1908 destinats als joves de la «Joventut Seràfica».66 Al convent
d’Igualada, ja des del maig de 1908, hi funcionava l’entitat anomenada
«Joventut Seràfica», fundada pel pare Eugeni de Barcelona, amb la
finalitat d’aplegar el jovent al voltant dels ideals franciscans i, alhora,
dotar-los d’una bona formació catequètica67 per tal de regenerar
religiosament la població d’Igualada,68 tot evitant que els joves es

64. Vegeu MenSer. XXXI (1913), p. 369-371: «Programa del Primer Congreso
Catequístico Nacional que se celebrará en Valladolid los días 26, 27, 28 y 29 de junio
1913».

65. Vegeu FSer. núm. 6 (1908), p. 3: «A no tardar gayre se comensaran a publi-
car mensualment a Igualada unes fulles catequístiques de caràcter popular que dirigiran
els Pares Caputxins. Gràcies a Déu les Ordes Terceres de Catalunya van comprenent
la importància capitalíssima que té per a la restauració social la ensenyansa del
catecisme. A Igualada ab les fulles, i a Manresa ab l’Associació Catequística que
organisen y dirigeixen els terciaris [...] obre el cor a l’esperança que s’han de sentir
prompte els resultats pràctichs que de la V.O.T. n’esperava Lleó XIII».

66. Vegeu Recreacións catequístiques pels noys. Fulles de propaganda de la
Joventut Seràfica Mariana baix la advocació de la Divina Pastora, Igualada, Imp.
Nicolau Poncell, 1908-1912.

67. «Joventut Seràfica d’Igualada, baix l’advocació de la Divina Pastora.
Aquesta Joventut Seràfica, que’s pot considerar com una vertadera y llegítima branca
de la Venerable Ordre Tercera, y quin fi principal és patrocinar y dirigir a la petita
joventut y ensenyals-hi la Doctrina Cristiana»; APCC, Convents: Igualada, Llig. A-
13-23, s.f.

68. «¿Sabeu lo que’ns proposem, y quin és l’objecte de la nostra empresa? Donchs
aquí ho teniu: fer bé als qui més ho necessitan; preparar un bon planter per a la
regeneració relligiosa y fins intel·lectual d’Igualada»; vegeu FSer. núm. 24 (1909),
p. 159.
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desencaminessin69 i, alhora, coordinar i promoure activitats socials a
benefici dels estaments obrers i menestrals. L’octubre de 1910, la
«Joventut Seràfica» igualadina estava integrada per dos-cents
cinquanta nois. Segons indicació del seu fundador, i primer director,
pare Eugeni de Barcelona, cal considerar que «des de la seva fundació
(fa tres anys), fins al present, s’ha invertit un capital de 3.194,27
pessetes ab jochs recreatius, premis, excursions y obres de
beneficència».70

Semblantment, en el convent de Manresa hi havia organitzada,
també, la «Catequística», fundada l’any 1906 (amb festes de final de
curs molt solemnes i de gran ressò ciutatà,71 principalment els
certàmens catequístics anuals,72 dels quals parlava la premsa catala-
na).73 Aquesta «Catequística» manresana al seu temps fou considera-
da una de les que tenien més participació74 i, també, de les més ben

69. «Resultarà altament convenient reunir-los en llochs apropiats on puguin
lliurar-se dels perills propis de la seva edat, y al ensems instruir-se en els debers
cristians»; vegeu FSer. núm. 40 (1910), p. 289.

70. Vegeu FSer. núm. 41 (1910), p. 297.
71. Vegeu, per exemple, la crònica de final de curs que aporta el fascicle:

Catequística de Manrèsa a càrreg de la Venerable Ordre Tercera del P. Sant Francèsc.
Memòria del Curs Catequístic de 1910-1911, Manresa 1911, 7: «En el mes de maig,
y precisament en la diada que’s celebra la Divina Pastora, patrona de la Catequística,
professó que, sortint del Convent, seguí tot el barri de les Escodines y Sant Bartomeu
[...] Se rifen alguns objectes y se reparteixen les Assistències ab les que adquireixen,
al acabar el curs, valiosos premis».

72. El primer certamen catequístic tingué lloc el dia 9 de juliol de 1916, a la
basílica de la Seu, i fou presidit pel pare Joaquim M. de Llavaneres. El segon tingué
lloc el 8 de juliol de 1917, i el presidí el pare Fermí de la Cot, ministre provincial
dels caputxins. El tercer certamen s’esdevingué el 14 de juliol de 1914, fou presidit
pel bisbe de Vic, monsenyor Francesc Muñoz, acompanyat de diverses autoritats civils
i eclesiàstiques, vegeu Butlletí Catequístic VI (1918), p. 47, 78 i 115.

73. Del tercer certamen catequístic, celebrat l’any 1918, se’n feren ressò els
diaris La Veu de Catalunya i El Correo Catalán. En la crònica publicada per la premsa
hi llegim: «Aquests certàmens són presentats de la manera més atractiva i solemnitat,
davant un gran nombre de manresans i assistència de totes les autoritats manresanes.
Per la manera de celebrar-se aquests certàmens, s’imita nostra típica festa dels Jocs
Florals [...] El Senyor Senador i Diputat pel districte, don Leonci Soler i March i don
Josep Claret i Assols, han pagat les despeses de l’edició de tals certàmens que, per
ser obligatori l’idioma català en els mateixos, honoren la Pàtria catalana», vegeu
Butlletí Catequístic VI (1918), p. 150-151.

74. L’any 1914 assistiren més de 1.300 infants de la ciutat a la processó i
cerimònia de la festa de final de curs i repartiment de premis, vegeu ApFran. VI
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organitzades de tot l’Estat espanyol,75 i, per això, fou protegida i apre-
ciada, com s’ha dit més amunt, pel bisbe Josep Torras i Bages,76 zelós
prelat ausetà qui, al principi del segle vintè, davant les dificultats de
l’ensenyament del catecisme en llengua catalana –ran d’un decret del
govern del comte de Romanones77 del 23 de novembre de 1902– ja
havia manifestat la seva ferma oposició pastoral a l’esmentada
disposició, ajudat des de Roma per les gestions del cardenal Vives i
el seu secretari Rupert M. de Manresa,78 tal com valentament ho havia

(1914), p. 143: «Cada día va tomando mayor incremento la gran catequesis de la
V.O.T. de Manresa. Este año los premios repartidos a los niños de ambos sexos han
sido unos mil trescientos».

75. «No cabe duda que la Catequesis de Manresa es, hoy por hoy, la mejor
organizada de cuantas existen en España. Con razón la felicita el Ilmo. Sr. Torras y
Bages, obispo de Vich, en la hermosísima carta que les acaba de dirigir». La carta,
datada a Vic el 23 de juny de 1909, fou adreçada: «A la secció catequística de la
Ordre Tercera de N.P.S. Francesch, y a tots los que cooperan a la sua obra»; vegeu
ApFran. I (1909), s.f.

76. Vegeu la carta de Josep Torras i Bages al Guardià del convent de Manresa
(Vic, 6 agost 1915); APCC, Correspondència: «I com que em parla de la Catequística
de Manresa, aprofito l’ocasió per a recomanar-la al seu zel, puix la considero una de
les obres apostòliques més fructuoses que poden fer-se a la ciutat». Vegeu, també,
la carta de Josep Torras i Bages a Miquel d’Esplugues (s.d., 1915 ?); APCC,
Correspondència diversa: «Vaig quedar molt satisfet de la Catequística de la ciutat
de Manresa, qual direcció porta lo R. Guardià d’aquell convent; me atrevesch a
escriure V.R. per a demanar-li, si és possible, quedi dit Religiós allà mateix [...] És
un càrrech de trascendència, de difícil equilibri que sol guardar molt bé lo P. Àngel
d’Igualada». S’ha d’esmentar que, l’any 1913, el bisbe Torras i Bages regalà mate-
rial pedagògic a la Catequística: «La Catequística d’aquesta ciutat [de Manresa] a
càrrec de la V.O.T. [...] L’Ilm. Dr. Torras i Bages regalà a la mateixa, per a l’explicació
del catecisme, 34 grans làmines murals que seran de molta utilitat», vegeu FSer. VII
(1913), p. 5.

77. Sobre l’impacte d’aquest decret, vegeu J. BONET I BALTÀ, L’Església catala-
na de la Il·lustració a la Renaixença, Montserrat 1984, p. 270-273: «Romanones
imposa el catecisme en castellà a les escoles de Catalunya». Aquest decret, finalment,
fou anul·lat a darreries del mateix any 1902. Vegeu, també, R. CORTS I BLAY, Regests
de la documentació del segle XX sobre Catalunya i la Santa Seu conservada a l’Arxiu
Secret Vaticà, Vol. II, Barcelona 2003, p. 15-16.

78. El bisbe Torras i Bages s’oposà al decret: «Aquests dies havem tingut agitació
pel motiu d’un Decret de’n Romanones sobre l’ensenyança del catecisme. Contra ell
jo [he] exposat demanant la declaració de que no obligava en esta Diòcesis»; Carta
de Josep Torras i Bages a Rupert M. de Manresa (Vic, 5 desembre 1902); APCC,
Correspondència diversa, s.c.
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fet també, poc abans, el bisbe Josep Morgades, des de la Seu de Bar-
celona, amb una polèmica carta pastoral.79

La catalanitat de la «Catequística» dels caputxins de Manresa fou
mantinguda i potenciada especialment pels pares Eugeni de Barcelo-
na i Ezequiel de Mataró quan, el 1915, es feren càrrec de la direcció
de l’entitat,80 amb la introducció de cançons catalanes81 a la catequesi,
i sobretot, coordinant la celebració anual del certamen catequístic,
conegut pels «Jocs Florals de la Doctrina Cristiana»,82 on, «per ser-hi
obligatori l’idioma català, honoren la Pàtria catalana», tal com escriví
un redactor del diari La Veu de Catalunya.83 El sosteniment de l’entitat,
en aquests anys de més puixança, es feia a través de socis protectors i
d’una tòmbola anual, iniciada pel pare Zeferí de Granollers.84 L’any
1916, deu anys després de la fundació de la «Catequística», es
comptabilitzaven ja «384.000 assistències, que representen 13.000
criatures que han assistit a la Doctrina Cristiana [durant aquests deu
anys], i les quals han fet 10.000 comunions».85 L’any anterior, 1915,

79. Vegeu La Pastoral del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Barcelona impugnada o
defendida, Barcelona 1901. A propòsit del ressò d’aquesta pastoral, vegeu, J. BONET

I BALTÀ, L’Església catalana de la Il·lustració a la Renaixença, Montserrat 1984,
231-260; A. MADUELL, Morgades. Primera lletra pastoral del 1900, Teià 1995 i,
sobretot, J. FIGUEROLA GARRETA, El bisbe Morgades i la formació de l’Església cata-
lana contemporània, Barcelona 1994.

80. «Els Rnts. Pares Fr. Eugeni de Barcelona, O.M. Cap. i Fr. Ezequiel de Mataró,
O.M. Cap., al possessionar-se de la Direcció de la Catequística de la V.O.T. de
Manresa, el dia 25 de juliol de 1915 pensaren conrear un Certamen Catequístic en
tots els cursos, per creure’l el mitjà més eficaç per a estimular els alumnes a aprendrer
la Doctrina Cristiana», vegeu Butlletí Catequístic VI (1918), p. 46.

81. «Cançons eucarístiques [en català]. En el fi de que tots els alumnes de la
Catequística, també cantant aprenguin la Doctrina, s’ha establert la secció de cant,
que dirigeix el Rnt. P. Fr. Vicens de Besalú», vegeu Butlletí Catequístic V (1917),
p. 18.

82. Així ho qualificà el diari La Veu de Catalunya, denominació recollida pel
Butlletí Catequístic IV (1916), p. 79.

83. Vegeu el text complet reproduït dins del Butlletí Catequístic VI (1918),
p. 151.

84. «Trovant-se la Catequística endeutada per la falta de socis protectors; per lo
qual prosseguí els treballs verificats per assolir el bon èxit d’una Tómbola, iniciada
i inaugurada per l’anterior Director, Rnt. P. Ceferí de Granollers, caputxí. Aquesta
Tómbola, beneïda pel difunt Sr. Bisbe [Torras i Bages] i els Rnts. Pàrrocos de la
ciutat, portà també la benedicció de Déu i poguérem pagar tots els deutes, quedant-
nos un remanent de 400 ptes.», vegeu Butlletí Catequístic V (1916), p. 127.

85. Vegeu Butlletí Catequístic IV (1916), p. 125.
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els alumnes de la «Catequística» manresana havien arribat a la xifra
de 895 alumnes (387 nois i 508 noies).86

Els tercerols, a més, dins dels seus programes d’acció social i
catequètica, organitzaven també visites col·lectives a malalts i pre-
sos, especialment a través de la ja esmentada «Joventut Seràfica».
Per exemple, els terciaris d’Arenys de Mar tenien la cura d’escollir
bones lectures per tal de redreçar la vida dels empresonats,87 i els del
Terç Orde del santuari barceloní de l’Ajuda, a través del voluntariat
de la «Joventut Seràfica», solien oferir-se per afaitar i a tallar els
cabells de malalts i d’ancians88 en asils i, també, en el seu domicili, a
indicació dels col·laboradors de les Conferències de Sant Vicenç de
Paül, els quals solien demanar l’ajut del Terç Orde, atès que alguns
dels membres –àdhuc dirigents–89 d’aquelles Conferències eren també
terciaris, tant a Barcelona com a d’altres poblacions.90 S’ha d’esmentar
ací que, a redós del santuari barceloní de Pompeia es creà, l’any 1930,
la conferència de «Cavallers de Sant Francesc»,91 vinculada a les
conferències vicentines, una nova institució caritativa dels caputxins

86. Vegeu Butlletí Seràfic III (1915), p. 8.
87. Vegeu, Acció Seràfich-Social d’Arenys de Mar. Reglament: «Art. 4: De la

Presó. Los hi portaran llibres, folletos y revistes que’ls pugan edificar y cambiar de
vida, y mai periòdichs satírichs ni diaris»; APCC, Llig- A-3-2.

88. «Juventud Seráfica, fué fundada por algunos jóvenes pertenecientes a esta
Congregación en el año 1909 con objeto de practicar la caridad cristiana con carácter
franciscano, dedicándose a ejercer, con especialidad, el oficio de barberos en los
Asilos y Hospitales y también en las casas de los enfermos pobres»; APCC, Congre-
gación de Ntra. Sra. de la Ayuda. Barcelona, f. 3.

89. Per exemple, Clàudia Solà Vda. Torrent, que havia ingressat al terç orde de
Banyoles l’any 1889, en fou germana ministra els anys 1891-1904 i, alhora, «desem-
peñó también por largos años y hasta la mencionada fecha el cargo de Presidenta de
las Conferencias de San Vicente de Paúl». Morí a Girona l’any 1927, vegeu ApFran.
XIX (1927), p. 50.

90. Per exemple, mossèn Jaume Reixach Aubert, que morí el 19 de desembre de
1927, era germà ministre del terç orde d’Olot i, alhora, fundador de la institució «Pa
dels pobres» i president de les Conferències de Sant Vicenç de Paül; vegeu CatFr. VI
(1928), p. 12.

91. «La Conferencia de Caballeros de N.P.S. Francisco de Asís. Esta benemérita
obra, adherida a la Sociedad de San Vicente de Paúl, fundada en el año 1930 por los
Terciarios de la V.O.T. de esta Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, actualmente
visita a las familias necesitadas [...] en una parte de las demarcaciones parroquiales
de Sans y Las Corts, en barrios de gran miseria moral y material»; vegeu ApFran.
XXVIII (1941), p. 135.
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dedicada a l’assistència social i catequètica dels barris més pobres de
Barcelona, amb especial increment d’activitats en els anys difícils de
la postguerra.

L’activitat caritativa dels tercerols augmentà, notablement, després
de la «Setmana Tràgica»92 i, també, acabada la guerra civil. Els
tercerols de l’Ajuda solien visitar, mensualment, els reclusos de la
presó Model de Barcelona, i les terciàries de Pompeia, per la seva
banda, anaven a visitar les sales de malaltes tuberculoses de l’Hospital
de Sant Pau de Barcelona.93 En ocasió de les vetllades literariomusicals
organitzades pels tercerols, solien donar-se algunes conferències so-
bre l’acció social del Terç Orde. L’any 1911, per exemple, en ocasió
de la festa de Santa Eulàlia, com ja s’esmentava més amunt, els
terciaris de Sarrià confiaren a Dolors Monserdà de Macià una
conferència sobre el paper de la dona terciària entre els estaments
obrers.94 Semblantment, la feminista catòlica i terciària, Maria de
Echarri, que havia participat a Brussel·les en el congrés de sindicats
femenins cristians, en diverses conferències adreçades als tercerols
tractà del feminisme catòlic d’inspiració franciscana95 i, també, escriví

92. Vegeu Juventud Seráfica (Barcelona 1912), p. f. 1: «Con el fin de poder
realizar el objeto primordial de Juventud [Seráfica] se consiguió de las Conferencias
de San Vicente de Paúl que éstas proporcionasen enfermos a quines pudiesen serles
útiles los servicios ya citados»; APCC, Llig. A-3-20.

93. APCC, V.O.T. Crónicas de Congresos y Asambleas, f. 86: «La visita a las
salas de tuberculosas del Hospital de San Pablo, por las Terciarias de Nra. Señora de
Pompeya; la visita a los presos de la Cárcel Modelo, por hermanos terciarios de Nra.
Señora de la Ayuda».

94. «El día 12 de Febrero de 1911 celebró esta V.O.T. una solemne velada litera-
rio-musical en honor de Santa Eulalia, en la que tomó parte la conocida escritora
Doña Dolores Monserdá de Maciá, desarrollando el tema La acción Católica de las
Señoras Terciarias en favor de la clase obrera»; APCC, V.O.T. Congregaciones de
Sarriá y Sabadell, f. 14.

95. Vegeu M. DE ECHARRI, Feminismo según el espíritu de San Francisco, dins
Crónica del Congreso Regional de Terciarios Franciscanos, Pamplona 1923, 327-
333: «Feminismo que se dirige principalmente a mejorar la situación de la mujer [...]
ayudando a crear sindicatos en las poblaciones donde no los había, haciendo suyas
las peticiones y reinvindicaciones de los obreros [...] Estamos en unos momentos
difíciles, no cabe negarlo, y por si eran pocas las plagas que hemos de soportar, se
nos presenta ésta del feminismo avanzado, laico, neutro que, en mayor o en menor
escala, quiere manejarse solo, no admite ni desea aprobación o prohibición de la
Iglesia, ni consiliarios».
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sobre aspectes del catolicisme social,96 i àdhuc col·laborà com a ex-
perta en l’anomenat «Instituto de Reformas Sociales».97

L’any 1909 es fundà la «Joventut Seràfica» del santuari barceloní
de l’Ajuda98 i, l’any següent, es posà en funcionament l’anomenat
«Esbarjo Seràfich», primer germen de l’esplai catòlic que tercerols i
caputxins començaren a promoure a redós d’alguns de llurs convents,
com Igualada i Arenys de Mar. Durant aquest any de 1910 funcionava,
també, un esbarjo, o esplai, «seràfic» (és a dir, d’inspiració franciscana)
depenent de la «Joventut Seràfica de la Mare de Déu de la Misericòrdia
d’Arenys de Mar», entitat pionera en les experiències d’esplai catòlic
o «Esbarjo Seràfich»,99 que gaudí de molt bona acollida i que comptà
amb notícies molt favorables a la premsa local.100

 La «Joventut Seràfica» arenyenca fou fundada l’any 1906 pel
pare Ezequiel de Mataró,101 amb la col·laboració de Lluís Senties,
Joan Draper, Xavier Maimí, Francesc Berenguer, Francesc Rosselló
i Josep Puig. Als tres anys de ser fundada rebé l’aprovació del govern
civil –amb data 29 de març de 1909– i, una mica més tard, la del
bisbe de Girona, Francesc de P. Mas –terciari profés de la fraternitat

96. Per exemple, M. DE ECHARRI, Sindicatos Femeninos, Toledo 1920. Aquest
opuscle fou editat per la «Acción Católica de la Mujer»; va precedit d’un pròleg de
l’arquebisbe Enric Reig, i es clou amb un apèndix de les «Leyes de protección al
trabajo de la mujer». Principalment vegeu les p. 135-144.

97. Vegeu, per exemple, ApFran. IX (1917), p. 111: «Maria Echarri, en el Insti-
tuto de reformas sociales».

98. «Juventud Seráfica. Esta sección de la V.O.T. fué fundada el diez y seis de
mayo del año mil novecientos nueve por doce jóvenes, terciarios todos, con el objeto
principal de ir a afeitar a los pobres enfermos a su propio domicilio»; APCC, Llig. A-
3-20: Juventud Seráfica, f. 1.

99. «A la tarde, l’Esbarjo se ompla de petits, ahont se distreuen y diverteixen ab
els diferents jochs y alegria que allí hi troben»; vegeu FSer. núm. 54 (1912), p. 419.

100. De l’Esbarjo Seràfic arenyenc, se’n féu ressò el periòdic local La Veu de la
Costa: «Aquesta simpàtica societat [Esbarjo Seràfic], ab l’ajuda de Déu va en augment
cada dia, havent-se vist obligada a llogar, per insuficiència del local ahon estava
instal·lada, un espaiós edifici situat a la Riera, y que reuneix immillorables condicions
pera’l fi que la Joventut Seràfica persegueix». Aquesta crònica periodística fou
reproduïda dins: FSer. núm. 6 (1908), p. 4.

101. Vegeu FSer. núm. 11 (1908), p. 36-38: «D’acció social. Fa poch més d’un
any que a Arenys de Mar l’infatigable P. Ezequiel de Mataró inicià la Joventut Seràfica
com una ramificació de la Ordre Tercera». Complementàriament, vegeu, EZEQUIEL DE

MATARÓ, «La ‘Joventut Seràfica’ de Arenys de Mar»: ApFran. XXXVIII (1951), p.
26-28, 54-56 i XXX (1953), p. 159-160.
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de Mataró– qui, l’any 1912 encara no havia donat, però, l’aprovació
episcopal, segons consta en una indicació manuscrita inserida al fi-
nal del reglament manuscrit,102 redactat el març de 1910. El Ministre
General dels caputxins, Pacífic de Seggiano, concedí especials
benediccions a la institució el 20 de maig de 1910. La finalitat
d’aquesta associació franciscana era esforçar-se per tal de millorar
la situació moral i material dels estaments obrers de la població
d’Arenys de Mar,103 a través d’un «Patronat Obrer»,104 que fou
instal·lat a la «Quadra del Molí», casal que, anys després, esdevindria
seu de les destil·leries Mollfulleda, on s’elaborà el famós estomacal
«Calisay». En els estatuts manuscrits de l’entitat se’ns descriu l’abast
de l’acció social que es proposaren els fundadors de la «Joventut
Seràfica» arenyenca:

«L’any 1906 la V.O.T. d’Arenys de Mar va establir s’acció
Seràfich-Social dirigida per el Patronat Obrer de la V.O.T. el qual
té a son càrrech la Joventut Seràfica qui cuida de ses seccions,
Escoles y Esbarjo Seràfich-Dominicals, Escoles Nocturnes, Orfeó
Seràfich, Guardiola Escolar, Bussó [= bústia]de la Bona Premsa,
Saló de Bones Lectures, Arxiconfraria del Cordó, Comunió Do-
minical, Beneficència, Secretariat Popular, Consultori mèdich,
Farmàcia gratuïta».105

Tot i l’atenció dels membres del Terç Orde al món obrer, es
demanava, tanmateix, segons la mentalitat de l’època, d’acceptar
incondicionalment la jerarquització estamental de la societat bo i
procurant, però, assolir una bona convivència entre els diversos
estaments, tal com s’acordaria, anys després, en el congrés de tercerols

102. Vegeu Acció Seràfich-Social. Arenys de Mar. Reglament, f. 29: «Nota. El
present Reglament fa dos anys que está en mans del Sr. Bisbe de Girona, y encara no
se ha aprovat. 1912»; APCC, Llig. A-3-2.

103. Vegeu Copias literales de [los] Estatutos de la «Joventut Seráfica» (Bar-
celona, 29 març 1909) art. 2: «El objeto de esta Asociación será el procurar el mayor
bienestar moral y material de la clase obrera»; APCC, Llig. A-3-2.

104. Vegeu «Acció Seràfich-Social d’Arenys de Mar», dins FSer. Supl. núm. 22
(1909), p. 2: «Nostra acció Catòlich-social està dirigida per el Patronat Obrer de la
V.O.T. tenint a son càrrech la Joventut Seràfica de hómens y dones, les quals cuidan
de les seccions que són els vertaders fruits de nostres trevalls».

105. Vegeu Acció Seràfich Social d’Arenys de Mar. Reglament, f. 1; APCC,
Llig. A-3-2.

342



21APORTACIONS CULTURALS DEL TERÇ ORDE DELS CAPUTXINS

franciscans que tingué lloc a Pamplona el setembre de 1921 en ocasió
del VII Centenari de la fundació del Terç Orde.106

El caputxí Francesc de Barbens, per la seva banda, en tractar de
la importància social de la «Joventut Seràfica», escrivia, l’any 1908
que aquesta era una institució molt necessària car, prioritàriament, es
proposava «infundir l’esperit seràfich [= franciscà] a la joventut,
assentar-hi les ensenyances restauradores de l’equilibri social».107 I, a
més de l’acció social, aquesta entitat intentava configurar en
l’espiritualitat franciscana i pietat cristiana tots els seus associats108.
A més, fou altament significativa la seva contribució –a través de les
Escoles Dominicals109 i del Patronat Obrer– a l’acció social de
l’Església catalana de les primeries del segle vintè, tant, que en el
periòdic local arenyenc, titulat La Veu de la Costa, durant l’estiu de
1907, hi publicaren aquesta nota que, pel seu interès, fou recollida
i reproduïda, novament, pels terciaris de Catalunya, perquè s’hi
indicava, explícitament, que:

«[La Joventut Seràfica d’Arenys] se proposa, ajudant Déu,
emprendre una sèrie d’obres de propaganda y acció social catòlica,
a quin efecte han arrendat un espayós local en el que comensaran
per instal lar escoles dominicals pera’ls obrers110. Si no’ls mancan

106. Vegeu Crónica del Congreso Regional de Terciarios Franciscanos,
Pamplona 1923, 265-276: «Unión y cooperación de los Terciarios de diferentes cla-
ses sociales [...] Todos los hombres son iguales en cuanto a la creación y la reden-
ción, en cuanto al origen y al fin, en cuanto a la Iglesia y a los medios de comunicar
las gracias. Sin embargo, no son iguales en cuanto a los derechos adquiridos. En las
naciones tiene que haber jerarquía social, y una vez adquiridos estos grados, es indis-
pensable el mutuo respeto entre las clases sociales».

107. Vegeu FRANCESC DE BARBENS, «Importància social de la Joventut Seràfica»:
FSer. núm. 9 (1908), p. 20-21.

108. «L’objecte de l’Associació és formar en la pietat a sos socis y fomentar la
devoció a la Mare de Déu»; vegeu FSer. Supl. núm. 22 (1909), p. 3.

109. «Escuela Dominical de la Divina Pastora. Las Hermanas Terciarias de Arenys
de Mar (Barcelona) acaban de fundar una en su local de la calle de Santa María
debidamente habilitado para ello. Pero además de dominical es, también, nocturna.
Cada día, de 6 a 7, se da clase gratuita de lectura, caligrafía, dictado, cuentas, reli-
gión. Son ya muchas las hermanas que generosamente se han ofrecido para ir a ense-
ñar, y muchísimas las alumnas que concurren a la escuela»; vegeu ApFran. III (1910),
p. 62.

110. En aquest mateix context social els cristians reformats, principalment
metodistes, també havien establert en barris industrials de Barcelona (principalment
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la protecció y ajuda necessàries, sabem que pensen transformar-
les en diàries nocturnes, constituir una Caixa d’Estalvis111, fundar
una espècie de patronat per l’obrer y altres obres similars».112

Des de «Joventut Seràfica» es lluità, tothora, per tal de garantir
un bon ensenyament des de les escoles gratuïtes113 –les unes dominicals
i les altres nocturnes–114 amb diverses seccions d’homes i dones115.
També, en circumstàncies especials o greus, des de «Joventut Seràfica»
es procurà d’auxiliar les famílies necessitades o damnificades com,

al Clot i Poblenou) escoles dominicals per a la instrucció i formació cristiana dels
estaments obrers de la societat catalana; vegeu Diccionari d’història eclesiàstica de
Catalunya, Vol. II, Barcelona 2000, p. 610-611.

111. Aquesta Caixa d’Estalvis, fundada el desembre de 1911, per a major
seguretat, funcionà a través de la Caixa de Pensions: «La Juventud Seráfica de Arenys
de Mar, sin reparar en dificultades ni perdonar sacrificios, funda una Caja de Aho-
rros [...] Para mayor seguridad, la Caja queda adherida a la ‘Caja de Pensiones para
la Vejez y de Ahorros’ que con carácter oficial funciona en Barcelona»; vegeu ApFran.
IV (1912), p. 222.

112. Vegeu FSer. núm. 2 (1907), p. 4. Des de l’any 1909 hi funcionà, també, un
secretariat popular i àdhuc un consultori mèdic i farmàcia gratuïta: «Secretariat Po-
pular. Està a càrrec del Advocat D. Xavier de Prats, cuidant d’escriurer cartes,
administració y defensa davant dels tribunals, y tot lo que necessiti consell d’Advocat.
Consultori mèdich. Se composa de sis metges; dos d’Arenys de Mar, dos de Mataró y
dos de Barcelona; tots de un modo incansable se dedican a n’aquest exercici de caritat
en benefici de les classes pobres [...] Farmàcia gratuïta. El Sr. Molinas té a son
càrrech aquesta Secció, cedint les medicines gratuïtes al que acreditin pertànyer a
n’aquesta entitat [de Joventut Seràfica]», vegeu ibídem núm. 22 (1909), p. 7.

113. «Importants elements ab llur cooperació han vingut a donar nou impuls a
les Escoles, donchs los senyors D. Joaquim Amigó, D. Joaquim Doy, D. Joan Draper
y D. Francisco Caballé, s’han posat al front respectivament d’una de les classes de
Francès, Solfeig, Gramàtica Catalana y Elemental Superior, constituïnt en total un
conjunt de quinze joves y respectables senyors que’s dedicaran al servey de les Escoles
y del Esbarjo»; vegeu FSer. núm. 11 (1908), p. 37.

114. «Escoles Nocturnes. Aquestes Escoles s’estableixen perque entrant els obrers
a formar-hi part com alumnes sigan un pas per entrar a l’Escola Dominical»; vegeu
FSer. Supl. núm. 22 (1909), p. 5.

115. Pel que fa a les escoles femenines, es prestaren algunes terciàries a fer-hi
de professores: «[Per tal d’] ensenyar desitjoses de la cultura y mellorament de la
obrera: Encarnació de Hita, Agneta Monjo, Maria Dedeu, Antònia Doy, Francisca
Fàbregas, Rosari de Hita, Lluïsa Barnosell, Carme Nogueras, Angelina Delemus,
Dolors Civera, Maria Castelló. Degut a la constància y activitat de les Sres. Mestres,
són nombroses les obreres que hi assisteixen»; vegeu FSer. núm. 54 (1912), p. 420.
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l’any 1911, en ocasió d’una forta tempesta que assolà la comarca del
Maresme, quan els seglars franciscans organitzaren vetllades musicals
i literàries benèfiques per a recaptar diners:

«La Joventut Seràfica d’Arenys de Mar, per a contribuir en la
mida de les seves forces a l’auxili de les pobres famílies de la
Costa [del Maresme], perjudicades de resultes de les horroroses
tempestes, que amb raó s’han batejat amb l’expressiu mot de la
tragèdia del mar, celebrà el dia 5 de març [de 1911], en son local
social, una bonica vetllada».116

Pel que fa a la projecció d’acció social a favor de les obreres, i,
també sobre l’inseriment de la dona en les activitats i tasques de la
vida parroquial, a tall d’exemple cal esmentar que, de la congregació
del Terç Orde franciscà de Banyoles n’emergí una terciària
agosarament innovadora sobre el paper del laïcat femení en la vida
de l’Església. Ens referim a la controvertida Magdalena Aulina117

(Banyoles 1897 –Barcelona 1956), la qual durant el mes de maig de
1918– tres anys després d’haver professat en el Terç Orde franciscà–118

començaria les seves activitats catequètiques119 i, llunyanament,
començaria, alhora, de posar els primers fonaments del «Patronat
d’Obreres de Banyoles» –entitat vinculada a la Federació de

116. Vegeu FSer. 5 (1911), p. 332.
117. Ingressà al terç orde de Banyoles el 15 de febrer de 1914, amb el nom de

germana Nativitat. Professà el dia 4 d’abril de 1915. Posteriorment, el reverend
Francesc Sala, missionista, director de la congregació banyolina, estengué un certificat
de vestició i professió el dia 2 de març de 1920, que es conserva a l’Arxiu General de
l’Institut Secular d’Operàries Parroquials, a Barcelona.

118. L’any 1923, mentre treballava activament en el «Patronat d’Obrers de
Banyoles, formà part, també, de la junta del terç orde banyolí –quan era ministra
Ramona Canal, i mossèn Francesc Sala n’era director o consiliari– amb el càrrec
d’infermera que exercí, juntament, amb Caterina Quintana, Rosa Dorca i Caterina
Teixidor; vegeu ApFran. XV (1923), p. 95. En el trienni següent, l’any 1926, eren
infermeres les terceroles Maria Vidal, Narcisa Gispert, Teresa Puigdemont i Antònia
Vidal»; ibídem XVIII (1926), p. 93.

119. Tot i que les operàries parroquials remunten les activitats de la seva funda-
dora al maig de 1916, semblaria, segons la documentació que no les començà pas
fins el maig de 1918: «Debemos concluir que en 1918, la joven Magdalena (20 años)
ha organizado un primer Mes de María, que ella siempre miró como el inicio de sus
actividades públicas»; vegeu A. SOSPEDRA BUYÉ, Informe sobre Magdalena Aulina
en su relación con el Padre Vallet, Barcelona 2002, p. 8.
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Patronats d’Obreres de Catalunya120 i que assolí una gran activitat
catequètica i social– i, també, de la futura institució pedagògica
«Casa Nostra»,121 que li causà moltes incomprensions i recels,
especialment de part del bisbe de Girona, Josep Cartanyà, el qual
mai no acceptà les actuacions de Magdalena Aulina basades en
pressumptes revelacions de la futura santa Gemma Galgani i,
òbviament, mai no reconegué cap aspecte «sobrenatural» de les
experiències místiques de Magdalena Aulina. Per això, a causa de
la desobediència i el pseudosobrenaturalisme,122 acabaria posant en
entredit, l’any 1939, la terciària Magdalena Aulina i li prohibí tota
mena d’activitats apostòliques, atès que el discerniment eclesial s’ha
mostrat sempre recelós davant dels grups autogovernats per
inspiracions místiques que es resisteixen a acollir-se al discerniment

120. Vegeu La IIIª Assemblea de la Federació de Patronats d’Obreres de
Catalunya a Montserrat (1, 2, 3 d’abril de 1922), Barcelona 1922, p. 50-51: «Llista,
domicilis i direccions dels Patronats i Escoles que formen la Federació: ‘Patronat
d’Obreres de Banyoles. Srta. Dª Magdalena Aulina. C. de Turés 49', etc.»

121. El pedagog Manuel Siurot (1873-1940), que dedicà tots els seus béns a
obres caritatives i a la fundació d’un seminari per a la formació de mestres seglars
catòlics, fou dels pocs que intuí la vàlua de l’experiència pedagògica de «Casa Nostra»,
tot escrivint, l’any 1937, que: «En la Provincia de Gerona, en el simpático pueblo de
Bañolas está establecido uno de los centros de educación más interesantes de Espa-
ña. Se educan niños, pero principalmente se educan hombres y mujeres en los santos
principios del Evangelio. Toda la obra que se conoce con el título de Casa Nostra
está bajo la advocación de la beata Gemma Galgani, la interesante santita italiana,
una de las criaturas más espirituales de los tiempos modernos», vegeu M. SIUROT, La
nueva emoción de España, Burgos 1939, p. 350. La revista d’informació franciscana,
publicada pels frares caputxins, adreçada als tercerols, solia donar notícia d’algunes
de les publicacions del professor Siurot com, per exemple, el llibre escolar titulat:
Cosas de Niños; vegeu ApFran. V (1913) p. 132.

122. Vegeu J. RICART, Desviación de un apostolado. El caso de Bañolas, con
apostillas al Proceso canónico judicial de la Srta. Magdalena Aulina, Barcelona
1941. En aquest llibre, a les pàgines 35-39 hi ha publicada una carta del caputxí
Josep de Besalú, del 12 d’agost de 1940, en la qual nega el «pretendido
sobrenaturalismo que informa la actuación de la Srta. Magdalena Aulina y de los
elementos que siguen su inspiración». Molt més sever fou el judici de mossèn Antoni
Griera qui, en carta del 23 d’agost de 1940 escrivia, des de Sant Cugat del Vallès: «El
caso de Bañolas es iluminismo mujeril, influido por el sentimentalismo de una mujer
que busca siempre lo que le conviene y que nunca deja llevarse por la razón [...] La
rebeldía contra el ilustre Obispo de Gerona y contra la Iglesia desaparecerá el día en
que unos integristas desviados dejen de sentir la influencia del sentimentalismo his-
térico de una mujer que nada tiene de extraordinario» (Ibídem, pp. 53-54).
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de la jerarquia eclesiàstica.123 En aquest període de tensions i
dificultats, Magdalena Aulina fou molt desacreditada en diverses
publicacions;124 tanmateix, l’any 1941, seria finalment agombolada
per la protecció benvolent del bisbe de Pamplona, Marcelino Olaechea,
i llavors Magdalena Aulina, sota l’obediència episcopal, endegaria la
fundació, l’any 1945, de la pia unió d’Operàries Parroquials que,
després de moltes dificultats, i ran de la Constitució Apostòlica Provida
Mater Ecclesia, del febrer de 1947 –a través de la qual Pius XII havia
autoritzat els Instituts Seculars– serien reconegudes, finalment, a
Roma, l’any 1962, a les vigílies del Concili Vaticà II, com a institut
secular de dret diocesà.

Un especial esment, atesa llur projecció i significació, mereixen
les escoles nocturnes per a obreres que funcionaren al bisbat de Vic, a
les poblacions d’Igualada i Manresa, amb les escoles dominicals i
nocturnes, i també l’escola dominical que els tercerols de Manresa,125

amb la col·laboració de membres dels «Pomells de Joventut», fundaren
l’any 1921.

La pionera d’aquestes institucions docents és, sense cap mena de
dubte, l’«Escola Dominical baix l’advocació de la Divina Pastora que
dirigeix la V.O.T. del P. Sant Francesch, establerta en Nostra Senyora

123. Antoni Sospedra ha escrit que: «Entre els anys 1929 i 1932 els partidaris a
creure en la sobrenaturalitat divina de tot allò que passava a la senyoreta Magdalena
Aulina es mostraven també inclinats a creure en la veritat de les aparicions de la
Verge a Ezquioga, i en la veritat de les aparicions del Sagrat Cor a la Mare Ràfols i a
l’autenticitat d’aquells escrits que es referien a aquelles aparicions i a les seves
profecies»; vegeu A. SOSPEDRA BUYÉ, Per carrers i places, Barcelona 1977, p. 580;
Vegeu, també, Id., Informe sobre Magdalena Aulina en su relación con el Padre
Vallet (años 1925-1933), Barcelona 2002, p. 165-177 i 191-208.

124. Especialment en l’obra, ja citada, de mossèn Josep Ricart i Alier, El caso
de Bañolas, Barcelona 1941. Actualment s’està tramitant el procés de beatificació i
canonització de Magdalena Aulina i, amb aquesta finalitat, s’ha publicat una síntesi
biogràfica on es tracta dels principals aspectes de la seva personalitat i aportacions
al laïcat consagrat; vegeu L. GALMÉS, Maddalena Aulina Saurina. Pionera del laicato
consacrato al servizio dell’Uomo e della Chiesa, Roma 1994.

125. «Una Escola Dominical de la V.O.T. Franciscana de Manresa. El dia 20 del
prop passat mes de novembre [1921], va obrir-se una escola dominical franciscana
en el Col·legi de Sant Joan Ber[ch]mans, encarregant-se de la seva organització el
Director del Col·legi, el zelós Terciari Franciscà, D. Amadeu Miralles, ajudat d’altres
Terciaris i dels Pomells de Joventut ‘Primavera’ i ‘Esclats de Primavera’. Per ara el
curset serà de llengua catalana i més endavant serà força ampliat. Les classes són
gratuïtes»; vegeu AcFr. 3 (1921), p. 51.

347



26 VALENTÍ SERRA DE MANRESA

de l’Ajuda», fundada l’any 1905, amb un discurs inaugural confiat al
prevere terciari Gaietà Soler,126 col·laborador de Fèlix Sardà i Salvany,
també prevere terciari «d’obediència caputxina», ambdós amics i
col·laboradors dels caputxins catalans de la restauració. Aquesta
Escola Dominical comptà amb uns estatuts propis aprovats pel carde-
nal Casañas el 3 de novembre de 1906 que, posteriorment, foren editats
i publicats.127 Dita escola tenia adherida una caixa d’estalvis,128 amb
uns estatuts propis129 aprovats l’any 1911. Uns anys abans, amb data
26 de juny de 1907, el papa Pius X els havia concedit algunes
indulgències, perquè s’adequava als projectes del catolicisme social
que promovia el papat.

En efecte, poc després de ser fundades les escoles dominicals de
Barcelona foren beneïdes i indulgenciades l’any 1907, com s’ha dit,
pel papa Sarto i, per això en el butlletí del Terç Orde Fulla Seràfica,
que publicaven els tercerols des d’Olot, el reverend Jeroni Gelada,
terciari, escrivia que aquestes escoles dominicals van néixer i estruc-
turar-se per tal d’atendre les mancances culturals dels obrers, i que

126. «Fundación de una escuela dominical por la Venerable Orden Tercera de
Barcelona. El domingo 7 de mayo de efectuó en Barcelona la inauguración de la
escuela dominical para muchachas [...] en el espacioso local del colegio de San Fran-
cisco Javier, cedido por su director [Antoni Gibert] para dicho objeto. El Rdo. D.
Cayetano Soler, presbítero, pronunció un instructivo discurso que agradó sobrema-
nera el auditorio», vegeu MenSer. XXII (1905), p. 184-185. Complementàriament,
vegeu, també, F. AMIGÓ PLA, Crònica de la Venerable... p. 53: «El Rnt. Mossèn Gayetà
Soler pronuncià un discurs adequat al acte».

127. Vegeu Reglamento de las Escuelas Dominicales de la V.O.T. fundadas bajo
la advocación de la Divina Pastora, Barcelona 1907.

128. Es conserven, encara, algunes de les «Llibretes de Crèdit», que donaven un
3% de rèdit anual, d’aquesta Caixa d’Estalvis de l’Escola Dominical de la V.O.T. del
P.S. Francesch baix l’advocació de la Divina Pastora agregada a la Caixa de
Pensions per a la Vellesa y d’Estalvis, Barcelona, s.d; APCC, V.O.T. de Barcelona,
Llig. A-3-20.

129. Vegeu Estatutos de la Caja de Ahorros (Barcelona, 3 desembre 1911), amb
aprovació diocesana del 24 de gener de 1912, on s’indica, en el f. 1, que: «La Escuela
Dominical de la V.O.T. bajo la advocación de la Divina Pastora, deseando favorecer
a las sirvientas y obreras a que a ella concurren, fomentando la costumbre del ahorro,
ha resuelto establecer en dicha Escuela una Caja de Ahorros, agregada a la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros»; APCC, V.O.T de Barcelona, Llig. A-3-20.
S’ha d’assenyalar que, si el reintegrament era superior a les vint-i-cinc pessetes,
calia avisar anticipadament: «Para toda demanda de fondos superior a veinticinco
pesetas, la Caja podrá exigir que se la avise con ocho días de anticipación»; (Ibídem,
Estatutos... art. 5).
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caldria estendre-les arreu de Catalunya.130 Aquesta institució docent
a favor dels illetrats dels estaments més menesterosos de la societat
barcelonina de principis del segle vintè, especialment obreres i dones
dedicades al servei domèstic,131 havia nascut ran d’unes disposicions
que donà el pare Miquel d’Esplugues en visitar la congregació de
tercerols de l’Ajuda, tal com s’explica en una crònica manuscrita,
redactada per Anna Rigau Bori, de l’any 1912, quan l’escola comptava
amb 144 noies inscrites, i amb 17 socis subscriptors del Terç Orde,
que es feien càrrec de les despeses que els presentaven les dotze
terciàries que hi feien de professores:

«En la Santa Visita practicada por el M. Rdo. P. Miguel de
Esplugas a la Congregación de Ntra. Sra. de la Ayuda en febrero
de 1905, se resolvió la fundación de una Escuela Dominical para
sirvientas y obreras. Las asignaturas que se enseñan son las si-
guientes: Catecismo, Lectura, Escritura y Aritmética, proyectan-
do al final de la clase un cuadro de Historia Sagrada con la co-
rrespondiente explicación, y expansionandos a la alumnas
enseñandoles algún canto [...] Con el permiso y beneplácito del
Exmo. Sr. Obispo de esta Diócesis se enseñará, en breve, la asig-
natura de Corte y Confección».132

Aquesta escola dominical gestionada pels terciaris de l’Ajuda
comptà amb excel·lents col·laboradores del Terç Orde com:
Alexandrina Escriche,133 Laura Anaya134 i Anna Rigau, que es veieren

130. «Les Escoles Dominicals no han nascut per ser admirades, no són obres
d’art per generar en qui les contempli el sentiment de la bellesa; obres com les Escoles
Dominicals han nascut per a ésser imitades, han brotat del cor [per] a satisfer
necessitats»; vegeu FSer. núm. 4 (1907), p. 3.

131. «Hi ha moltes noyes de fàbrica, criades y filles de treballadors que de petites-
petites, abans de tenir l’intel·ligència desenrotllada, han hagut d’anar a fora de casa
o ajudar, casi sempre amb un setmanat ridícul, als seus pares y’s troben ara sense
medis de defensa davant les necessitats de la vida»; vegeu FSer. núm. 6 (1908), p. 2.

132. Vegeu Escuela Dominical de la V.O.T. bajo la advocación de la Divina
Pastora. (Congregación de Ntra. Sra. de la Ayuda), f. 1-2; APCC, V.O.T. de Barcelo-
na, Llig. A-3-20.

133. Sobre aquesta pedagoga i catequista, el sacerdot terciari Mn. Jeroni Gelada
escrivia: «La Alexandrina Escriche és una senyora que se la trova sempre devant de
totes les obres de propaganda catòlica, ànima de les Escoles Dominicals de Barcelo-
na, y actualment una de les Senyores Catequistes que desempenyen l’alt càrrech so-
cial d’atracció de la classe obrera»; vegeu FSer. núm. 6 (1908), p. 2.

134. Morí poc abans de la guerra civil. Una breu nota necrològica a la revista
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emparades amb el suport del consiliari, pare Jacint de Barcelona i,
també, del bisbe diocesà Joan Laguarda. Prèviament a l’estructuració
d’aquestes escoles dominicals, els tercerols vinculats al santuari de
l’Ajuda havien projectat, però, una mena de casa d’acollida per a
obreres en situació precària a Barcelona, que no arribà a reeixir:

«Barcelona. La necesidad cada día más sentida y apremiante
de fundar un centro que cuide de organizar un buen servicio de
muchachas, ha inspirado a algunas señoras pertenecientes a la
Orden Terciaria de San Francisco de Asís la idea de fundar un
Asilo titulado Hostería de Nuestra Señora del Sagrado Corazón
de Jesús, donde encontrarán seguro albergue así las jóvenes que
al llegar de sus pueblos deseen buscar una buena familia para
servir, como las muchachas que, al ser despedidas por sus amos
se ven, las más de las veces, expuestas a mil peligros por carecer
de amigos o parientes que las acojan. La junta fundadora institui-
rá clases dominicales».135

Semblantment, i situats encara en aquest mateix context,136 també
els caputxins del santuari barceloní de Pompeia, en col·laboració amb
els tercerols i amb els benefactors de l’obra social pompeiana,
endegaren la fundació d’unes escoles gratuïtes, inicialment destinades
als infants de l’escolania,137 per tal de «cristianizar en la medida de
sus fuerzas el corazón del niño del trabajador, [los miembros de la
«Asociación de Nuestra Señora de Pompeya»] determinaron la inau-
guración de unas Escuelas Gratuitas, que fueran para el niño como su
segunda familia, su casa y su lugar de instrucción, educación y re-
creo».138

portaveu del terç orde franciscà deia: «Laura Anaya, activíssima terciària, que ocupà
sempre els càrrecs de més responsabilitat amb molt notable competència», vegeu
CatFr. XIV (1936), p. 48.

135. Vegeu MenSer IV (1887), p. 213-214.
136. Una visió de conjunt de l’Església catalana en aquest període històric ens

és abastat dins l’obra del benedictí J. MASSOT I MUNTANER, Església i societat a la
Catalunya contemporària, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003.

137. «Brotó la Escolanía para el servicio del Templo, esplendor del culto y edi-
ficación de los fieles»; vegeu ApFran. XVIII (1926), p. 24.

138. «Escuelas de Ntra. Sra. del Rosario de Pompeya»; vegeu ApFran. XVIII
(1926), p. 23-25.
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Tanmateix, fou a la població d’Igualada on s’estructurà una escola
nocturna per a noies obreres de més projecció, millor organització i
de més gran incidència i estima social, la qual funcionà de l’any 1908
al 1936139 (juntament amb una caixa d’estalvis), 140 en una
circumstància històrica en què el Terç Orde franciscà assumia les
directrius d’acció social i catequètica suggerides pel papa Lleó XIII,141

i en una situació força favorable, en l’àmbit hispà, a favor d’aquestes
activitats confessionals.142

En la gestió i animació d’aquesta escola nocturna igualadina,
hi destaca el paper de la terciària Cecília Ravetllat,143 que morí
l’any 1930. Pel que fa a aquestes experiències d’acció social
promogudes pels frares caputxins i tercerols a favor de les noies
obreres, hem d’ambientar-les en un context de gran puixança de
les associacions eclesiàstiques a favor dels obrers i de les dones,
promogudes per l’Església, com el «Sindicat de l’Agulla»;144

associacions femenines promogudes a Barcelona, sobretot, durant
el pontificat de Monsenyor Laguarda,145 i força freqüentades pels

139. Vegeu V. SERRA DE MANRESA, «Primera aproximación histórica a la Escuela
Nocturna del Patronato Obrero Femenino de los capuchinos de Igualada, (1908-
1936)»: Memoria Ecclesiae XI (1997), p. 643-651. Una crònica d’època d’aquesta
escola nocturna, podem llegir-la dins de la memòria titulada: Una institució social
obrero-femenina a Igualada, Igualada, 1920.

140. Vegeu el reglament propi publicat dins del fulletó: Patronat d’Obreres de
Joventut Seràfica (Igualada). Germandat i Caixa Dotal, Igualada, 1918-1932.
Aquestes caixes d’estalvis a favor de les obreres foren iniciades i promogudes per
Mn. Ramon Balcells i Masó (1882-1937): «La caja dotal tiene por fin: hacer más
productivas las cantidades de la caja de ahorros, servir de premio a las secciones
escolares, y ayudar con una dote una toma ventajosa de estado», vegeu Patronato
Social-Escolar de Obreras Cristianas, Barcelona 1911, p. 23.

141. Vegeu, especialment, l’obra del P. M. FERNÁNDEZ, León XIII y la V.O.T. de
San Francisco de Asís, Madrid 1893, sobretot el Cap. IV, titulat, precisament: «La
Venerable Orden Tercera de S. Francisco, regeneradora de la sociedad cristiana».

142. Vegeu, per exemple, les normes d’acció social catòlica donades pel carde-
nal Aguirre, arquebisbe de Toledo, i que foren publicades dins: ApFran. (1910), p.
52-54 i p. 70-73.

143. «Cofundadora i secretària del ‘Patronat d’Obreres de Joventut Seràfica’
d’aquesta ciutat»; vegeu CatFr. VIII (1930), p. 263.

144. Alguns sacerdots del terç orde, vinculats als caputxins, fundaren institucions
socials a favor de la dona com, per exemple, Joan Buj (1863-1935), canonge de la
Seu de Saragossa, que organitzà el «Sindicat de l’Agulla» i, també, fundà i dirigí,
alhora, el periòdic El Eco de la Cruz, vegeu VCar. 12 (1935), p. 339.

145. Per exemple, el bisbe Laguarda solia afavorir, amb ajuts, l’associació de
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caputxins.146 Per això no ha pas d’estranyar-nos que, a redós dels
convents de caputxins, a la primeria del segle XX, s’estructuressin
institucions semblants d’acció social a favor dels joves, dels obrers i
de les dones, en bona part dinamitzades per seglars, membres del Terç
Orde147 i que, conseqüentment, en les publicacions caputxines es parlés
a favor dels obrers i dels estaments més necessitats148 en donar acurada
notícia de les iniciatives a favor dels sindicats d’inspiració catòlica i
caixes rurals.149

Per exemple, el pare Antoni M. de Barcelona, el novembre de
1911, en postular la necessitat d’estructurar obres socials a favor de
la dona oferia, alhora, una escruixidora descripció de les penúries de
les dones obreres, sobretot les que havien de fer el treball des de casa

cosidores: «Ens complau en gran manera fer constar que’l nostre Il·lustríssim i venerat
Sr. Bisbe, Dr. Laguarda, entusiasta protector de la nostra obra, ajudà a la instal·lació
de la nova Sucursal, amb el generós donatiu d’una màquina de cosir de les millors
marques de la Casa Singer»; vegeu Patronat per a les Obreres de l’Agulla, Barcelo-
na 1913, p. 6.

146. Per exemple, el pare Francesc de Barbens solia predicar algunes festes
religioses del «Patronat per a les Obreres de l’Agulla»: «S’escaigué la festa de nostra
Patrona, Nostra Senyora del Sagrat Cor, en quin dia se celebrà com cada any una
Missa d’acció de gràcies en la seva Capella del Carrer de Rosselló, en la que, en
obsequi de la nostra obra predicà, durant la Missa, l’eminent Pare Barbens, de l’Orde
de Pares Caputxins de Barcelona», vegeu Patronat per a les Obreres de l’Agulla.
Treballs llegits en la Junta General celebrada en la parròquia de Santa Agna lo dia
3 d’abril de 1913, Barcelona 1913, p. 4. El fascicle conservat a l’APCC, conté una
dedicatòria manuscrita de Dolors Monserdà adreçada al pare Francesc de Barbens.

147. Sobre l’acció dels tercerols a favor de la dona obrera. Vegeu el treball titulat:
«Influencia social de la Tercera Orden en la mujer», dins Revista Franciscana 49
(1921), p. 195-196: «ante el cuadro lúgubre y negro que la sociedad nos presenta,
conviene que renazca de nuevo la influencia [social] franciscana».

148. Per exemple, en ocasió del conflicte pescador a Galícia, els caputxins
valencians, l’any 1900, decantant-se a favor de la gent del mar, escrivien: «Tristísi-
ma cosa sería que por favorecer a unos cuantos capitalistas fabricantes de conservas,
condenar a la miseria o a la emigración a millares de familias ribereñas que no tienen
otro patrimonio que la barca y aparejos para ganarse la vida»; Florecillas de San
Francisco 1 (1900), p. 324.

149. «La Confederación Nacional Católico Agraria es una unión de federacio-
nes de Sindicatos agrícolas de carácter católico, con objeto de intensificar la defen-
sa, desenvolvimiento y perfeccionamiento de los intereses agrícolas, económicos y
morales de los socios. Está apoyada en las doctrinas del catolicismo social, afirmado
los principios de Religión, Familia y Propiedad como fundamentos del orden social en
contra de las negaciones del socialismo»; vegeu Adalid Seráfico 20 (1919), p. 139.
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–d’ací ve que nasquessin institucions com el «Sindicat de l’Agulla»,
fundat per la terciària sarrianenca Dolors Monserdà– tot posant en
relleu la lamentable situació de l’obrera:

 «Hi ha unes altres noyes, qual situació, si hi cap, és encara
més trista. Són les cusidores de ‘robes fetes’ dels grans magatzems;
les que fan a casa seva roba blanca (mocadors y coses per l’estil);
les dependentes de moltes cases de comerç; les que fabriquen
objectes barats per cases de saldos, etc. El quadro que ofereixen
aquestes innombrables treballadores és verdaderament espantós.
Moltes d’elles, com vosaltres potser sabreu molt bé ¡guanyen un
jornal de 60 ó 70 cèntims, després d’escarrassar-se del matí fins
al vespre! Ara afegiu-hi el tracte que reben, la decadència física y
moral que aquest treball suposa, les lluites y misèries que
presideixen aquesta trista feyna, y tindreu una idea del viure
d’aquestes germanes vostres. Mes encara hi ha una altre cosa, y
és que’ls mateixos compradors contribueixen a l’explotació
d’aquesta misèria: volen els objectes ben barats. De vegades se
glorien la gent d’haver fet compres a cap preu y no saben q u e
les víctimes d’aquesta baratura són les que estan a sota, són les
treballadores. No saben que ab això contribueixen a la baixa dels
salaris; no’s fixen que aquelles robes que indiferents se posen
tenen rastres de llàgrimes [...] És precís atraurer aquestes noyes y
donals-hi alguna educació religiosa, moral y domèstica, per a que
no’s trobin desemparades y desarmades en les lluytes de la vida,
és precís reunir-les en agrupacions ahont hi trobin expansió,
alegria, moralitat y profits pràctichs, per a contrarestar la perni-
ciosa influència de les diversions bullangueres. El bé que fan les
institucions destinades a aquest fi és immens; que ho diguin sinó
les Escoles Dominicals que per les noyes de servey domèstich
sostenen les terciàries de Barcelona, el Patronat d’Obreres que
sostenen les d’Igualada, y el que per les obreres de l’agulla dirigeix
la illustrada terciària senyora Monserdà de Macià».150

 Aquestes darreres institucions d’acció social, dedicades a l’atenció
de la dona obrera, solien estar en connexió amb la «Federació de

150. Vegeu JOAN D’ALVERNA [= ANTONI M. DE BARCELONA], «Les obres socials
femenines»: FSer. núm. 52 (1911), p. 397-400. Sobre Dolors Monserdà, vegeu R.
MATHEU, «Una franciscana escriptora i la seva època: Dolors Monserdà»: Franciscàlia
(gener 1952), p. 2.

353



32 VALENTÍ SERRA DE MANRESA

Patronats de noies obreres de Catalunya», promogudes per mossèn
Ramon Balcells, director de la «Lliga d’Acció Catòlica de la Dona» i
del «Patronat Social-Escolar de les obres del Poblet»151 (conegut també
per «Patronat de l’Obrera Cristiana», amb diverses seccions152 a fa-
vor de les obreres, més enllà de la beneficència);153 així com també,
seguien molt de prop les intuïcions de mossèn Josep Gatell154 i de
mossèn Josep Valdé, fundador, aquest darrer, del «Patronat del Sagrat
Cor de Jesús» per a noies obreres de Mataró que, molt segurament,
deuria inspirar el futur pare Ezequiel de Mataró –que ingressà als
caputxins l’any 1904, quan ja era sacerdot del bisbat de Barcelona–
l’orientació general de «Joventut Seràfica» que, l’any 1906, fundaria
en la veïna població d’Arenys de Mar155 i, segurament, també deuria
incidir en l’estructuració de l’acció social que promogué al voltant
del santuari barceloní de Pompeia, molt principalment des del «Grup

151. Anomenada «del Poblet» pel fet d’estar ubicat al barri barceloní dit del
«Poblet», al Camp d’en Grassot, a l’extrem de Gràcia, concretament en el núm. 389
del carrer Provença.

152. «Secciones del Patronato Social-Escolar de Obreras del Poblet. Las seccio-
nes económicas comprenden: la Beneficencia, Hermandad, Caja de Ahorros, Coope-
rativa, Caja Dotal, Enfermería, y Cantina Escolar. Las secciones de cultura compren-
den: la enseñanza del magisterio, la del francés, la de confección de labores y las
escuelas, que, por ser tres, se subdividen en Dominical, Diurna y Nocturna, etc.»;
vegeu Patronato Social-Escolar de obreras cristianas, Barcelona 1911, p. 15.

153. «No es pues el Patronato ningún asilo ni casa de beneficencia, sino una
verdadera casa social, etc.», vegeu Patronato Social-Escolar de las obreras cristia-
nas, Barcelona 1911, p. 7.

154. Josep-Ildefons Gatell († 1918), rector de la parròquia de Santa Anna de
Barcelona, fou l’instaurador a Catalunya del feminisme cristià: «El Rdo. Cura Párro-
co de Santa Ana, Dr. D. José Ildefonso Gatell, instaurador del feminismo cristiano»,
vegeu Patronato Social-Escolar de obreras cristianas, Barcelona 1911, p. 12. Aquesta
vinculació amb el feminisme catòlic no és recollida pel Diccionari d’història
eclesiàstica de Catalunya, Vol. II, Barcelona 2000, p. 257.

155. Sobre la irradiació franciscana i social de la «Joventut Seràfica» arenyenca,
el pare Francesc de Barbens escriví: «En el convent d’Arenys de Mar hi ha establerta
una associació anomenada Joventut Seràfica, la qual, ab el poch temps que compta
d’existència, ha près una marxa i proporcions considerables. L’objecte que’s proposa
és infundir l’esperit seràfich [= franciscà] a la joventut, assentar-hi les ensenyances
restaurades de l’equilibri social, desenrotllar els sentiments d’amor y caritat, y
emmotllar en la generació present aquella ànima extraordinària, que en ple sigle XIII,
marcava una nova orientació al moviment relligiós y civil de la societat, etc.», vegeu
FRANCESC DE BARBENS, «Importància social de la ‘Joventut Seràfica», dins FSer. núm.
9 (1908), p. 20-21.
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d’Acció Social Franciscana», fundat l’any 1913, amb un secretariat
d’obres socials, que prestava els serveis següents: secretariat popu-
lar, consultori social, borsa de treball («que atenderá las ofertas y
demandas de trabajo»), i un servei de correspondència («que facilita-
rá la comunicación escrita entre las personas que no les sea posible
hacerlo por sí mismas»),156 etc.

També, per la seva banda, els tercerols d’Arenys endegaren un
secretariat popular i farmàcia gratuïta a benefici dels estaments po-
bres inscrits, o socis, de la «Joventut Seràfica».157 A propòsit d’aquesta
acció social promoguda pels tercerols arenyencs, escrivia el seu fun-
dador, pare Ezequiel, l’abril de 1909 que:

«En aquest [mateix] sentit deurian treballar totes les V.O.T.,
perquè així, fundant Accions Socials similars a la nostra
[d’Arenys] se formarian en el vertader esperit seràfich, y no serian
terciaris [només] de nom concretant-se ab el reso del Ofici y la
Comunió y Conferència mensuals, [i que] esperessin a ses cases
la resolució del conflicte social que’ns amenassa».158

Altres experiències d’escoles dominicals, i nocturnes, a favor dels
obrers i obreres, i d’associacions catequètiques i d’esbarjo a favor
dels joves, on es maldava, alhora, per instruir-los a través de l’esplai
i el cant,159 les trobem, també, a redós dels ja esmentats convents de

156. Vegeu Boletín Dominical N. S. de Pompeya [= BDPomp.] 5 (1914), p. 182:
«Secretariado de Obras Sociales».

157. «Farmàcia gratuïta, el Sr. Molinas té a son càrrech aquesta Seccció, cedint
les medicines gratuïtes als que acreditin pertànyer a n’aquesta entitat. Secretariat
Popular, està a càrrech del Advocat D. Xavier de Prats, cuidant d’escriurer cartes,
administració y defensa davant dels tribunals y tot lo que necessiti consell d’Advocat»;
vegeu FSer. Supl. núm. 22 (1909), p. 7.

158. Vegeu EZEQUIEL DE MATARÓ, «Acció Seràfic-Social d’Arenys de Mar»: FSer.
Supl. núm. 22 (1909), p. 8.

159. «La Congregación titulada ‘Joventut Seràfica de la Mare de Déu de la
Misericòrdia’, establecida en Arenys de Mar (Cataluña) por los Padres Capuchinos,
celebró el día 11 de febrero, el primer aniversario de la fundación de su ‘Orfeó Seràfich
Marià’ con una hermosa fiesta. ¡Excelente obra religioso-social, educar recreando!»;
vegeu MenSer. XXX (1912), p. 947. En ocasió d’aquest primer aniversari s’estrenà
una senyera per a l’Orfeó Seràfic, dibuixada per l’artista arenyenc Marià Castells i,
per la festa major d’Arenys de Mar d’aquell mateix any, l’Orfeó Seràfic inaugurà
unes completes solemnes, cantades, en honor de Sant Zenon, musicades pel pare
Nicolau de Tolosa: «Unes solemnes completes del Rvnt. P. Nicolau de Tolosa, caputxí
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l’Ajuda,160 Pompeia,161 Palma de Mallorca162 i Arenys de Mar.163

També, a partir de l’any 1907, en els convents de Manresa, Igualada i
Olot, es començaren a estructurar els grups de «Cordígers», per tal
d’assolir la consolidació de l’agrupació del jovent entorn de l’ideal
franciscà.164 A Palma de Mallorca, els frares caputxins, per iniciativa
del pare Atanasi de Palafrugell, el 28 de desembre de 1913 crearen la
«Joventut Antoniana»,165 que seguia els estatuts aprovats per Pius X
amb el breu Refert nos del 10 de març de 1911. Un any després, aquesta
fundació mallorquina ja comptava amb 40 membres, que solien dedi-
car-se a la catequesi i a l’acció social166 i, també, complementàriament,
al foment de l’esport:

[...] dirigides per l’intel·ligent mestre i director de l’Orfeó [Seràfic] D. Eloi Riera»;
vegeu FSer. VI (1912), p. 432 i 452.

160. Iniciades l’any 1905 pel pare Fidel de Sant Iscle, durant l’any 1907 fou
publicat un reglament per al funcionament de dites escoles que, amb gran encert,
dirigí la professora Alexandrina Escriche, vegeu Reglamento de las Escuelas Domi-
nicales de la V.O.T., fundadas bajo la advocación de la Divina Pastora, Barcelona
1907. Una breu crònica de l’acte inaugural fou publicada a la revista de divulgació
franciscana El Mensajero Seráfico: «El domingo 7 de mayo [1905] se efectuó en
Barcelona la inauguración de la escuela dominical para muchachas, a cargo de la
V.O.T. de N.S.P.S. Francisco, dirigida por los PP. Capuchinos, en el espacioso local
del Colegio de San Francisco Javier, cedido por su director para dicho objeto [...] El
Rdo. Dr. Cayetano Soler, presbítero, pronunció un instructivo discurso»; vegeu MenSer.
XXII (1905), p. 184-185: «Fundación de una Escuela Dominical por la Venerable
Orden Tercera de Barcelona».

161. Vegeu RUPERT M. DE MANRESA, «Por las Escuelas del Patronato de la Virgen
de Pompeya»: BDPomp. (1913), p. 9-12 i 26-27.

162. A Palma hi funcionà la «Joventut Antoniana», associació fundada, el 28 de
desembre de 1913, pel pare Atanasi de Palafrugell; vegeu Reglamento de la Juventud
Antoniana de Palma de Mallorca, Palma 1915.

163. Vegeu Memòria de la Joventut Seràfica de la Mare de Déu de la
Misericòrdia, per a commemorar el quint any de sa fundació que tingué lloch el dia
30 de setembre de 1906, Arenys de Mar 1912.

164. «Un nou exèrcit. Ho serà ajudant Déu, el que s’està organisant entre la gent
menuda d’aquesta ciutat [d’Olot], acoblant-se baix la bandera del Seràfich Pare Sant
Francesch y’l mantell de la Divina Pastora, ab lo nom d’Arxiconfraria del Cordó
Seràfich [...] Sabem que a Manresa també s’establí aquesta Arxiconfraria, ab molt
bons resultats; y que’ls PP. Caputxins d’Igualada també estan organitzant una
Associació similar»; vegeu FSer. núm. 2 (1907), p. 4.

165. Vegeu ApFran. XXVIII (1941), p. 140.
166. «Fundada el día 28 de diciembre de 1913, por el P. Atanasio de Palafrugell,

como una rama de la Pía Unión de San Antonio de Padua, que estableció el P. Pedro
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«Desde los primeros días de su fundación en 1913, la Juven-
tud Antoniana de Palma de Mallorca consideró indispensable el
deporte para la debida educación de la juventud, puesto que ya
en 1916, inauguró un campo de fútbol que adquirió en las cerca-
nías de Palma. [Y] Consiguió inaugurar, en 1934, un nuevo cam-
po de deportes que es uno de los mejores de Mallorca».167

Durant la tardor de 1913, el pare Francesc de Barbens –que estava
estretament en contacte amb d’altres experiències d’acció social
promogudes per l’Església del nostre país– oferia aquest balanç de
l’acció social promoguda des del santuari barceloní de Pompeia:

«En los pocos años que cuentan de existencia esta casa e igle-
sia de Ntra. Sra. de Pompeya, han penetrado fácilmente por las
varias esferas de la Sociedad para ejercer entre ellas una acción
intensamente cristiana de cultura y de caridad. En Barcelona, si
bien es verdad que se agitan una serie de elementos perturbado-
res que llevan la crispación a los corazones, la inmoralidad y per-
turbación a las familias, y la confusión a las conciencias, también
es un hecho que se trabaja con eficacia en la ilustración sana del
obrero, en la dignificación del pobre y en la moralización de las
familias. La Asociación de Nuestra Señora de Pompeya, tiene a
su cargo, entre otras cosas, el cuidado de las escuelas diurnas y
nocturnas y todo lo que se refiere al Patronato. De manera que la
Asociación ha procurado el local donde se da la enseñanza al
obrero, ha pagado el material que éste se sirve para iniciarse
al estudio».168

En l’estructuració i direcció d’aquestes escoles nocturnes
pompeianes, hi tingué un destacat paper Joaquim Civera i Sormaní,

de Salo en 1910. Ya en 1914 contaba con más de 40 miembros. Cinco de los siete
Antonianos fundadores son en la actualidad socios honorarios. Queremos subrayar
sus nombres: don Antonio Oliver, farmacéutico; don Germán March, farmacéutico;
don Juan Marqués, licenciado en ciencias químicas; don Salvador March, médico, y
don Gabriel Cañellas, abogado»; vegeu ApFran. XXIX (1942), p. 95.

167. Vegeu ApFran. XXIX (1942), p. 97-98.
168. Vegeu FRANCESC DE BARBENS, «Nuestras Asociaciones de Beneficencia»:

BDPomp. IV (1913), p. 237-239 i 253-256.
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autor del llibre Lleó XIII i la Qüestió social,169 que publicà l’any 1927,
i autor, també, de la versió catalana de l’encíclica Rerum novarum,170

tal com ell mateix ho testimonià: «Quan jo era encara molt jove, vaig
fundar un Patronat per obrers i unes escoles nocturnes, que vaig diri-
gir durant molts anys. Els diumenges celebràvem festes esportives en
el camp d’esports annexe al dit Patronat».171 Aquestes activitats
d’esplai, o esbarjo, de contingut catòlic, juntament amb algunes
activitats esportives, foren molt ben estructurades pels franciscans
seglars de Pompeia i, també, pels d’Igualada que, l’any 1910,
escriviren: «L’esbargiment y sport són dos medis utilíssims per a la
formació y desenrotllo físich y moral de la joventut».172

En la configuració de les diverses iniciatives caputxines d’acció
social a favor dels malalts,173 pobres174 i obrers hi participaren, molt
activament, tal com hem anat esmentant, membres del Terç Orde,
que es veieren animats, tant per les disposicions del Congrés
Franciscà de Paray-le-Monial,175 celebrat l’agost de 1908, com per

169. En aquest treball, a més d’oferir la versió al català de l’encíclica Rerum
Novarum, hi ha un capítol sobre «el Terç Orde de Sant Francesc i els obrers»; vegeu
CatFr. VI (1928), p. 24.

170. Vegeu Carta Encíclica «Rerum Novarum» de S.S. el Papa Lleó XIII sobre
l’estat dels obrers. Traducció i pròleg de Joaquim Civera i Sormaní. Barcelona, Imp.
Atenes, s.d.

171. Vegeu VOTPomp. núm. 84 (1957), p. 3.
172. Vegeu FSer. núm. 41 (1910), p. 297.
173. Als terciaris malalts i sense recursos del V.O.T. de l’Ajuda, a partir de l’any

1908, es maldà per facilitar-los metges i remeis gratuïtament: «Des de l’any vinent,
tots els terciaris que ho necessitin tindran metge y medicina de franch. Serà una molt
bona obra deguda als esforços de tots [els tercerols de l’Ajuda]»; vegeu FSer. núm. 5
(1907), p. 6.

174. En algunes festes, els pobres rebien un ajut especial, per exemple, el dia del
dijous sant de 1913, les congregacions de l’Ajuda i de l’Hospital de la Santa Creu,
donaren un pa i 5 pessetes a cada pobre, que reberen «de mans de la germana ministra
de l’Ajuda, Dª Assumpció Mascaró, i en presència de les Juntes d’ambdues
congregacions, l’obsequi qu’ls féu la V.O.T. consistent en una moneda de 5 pessetes
i un pa de 5 lliures cada un»; vegeu FSer. núm. 69 (1913), p. 536.

175. Sobre les disposicions d’aquest congrés franciscà, els terciaris catalans
escriviren: «Posseeix la mentalitat francescana el que juntament amb el Sant Pare
Lleó XIII reconeix que la major part dels treballadors estan en un estat de misèria y
infortuni immerescut [...] per l’acaparament, l’especulació, la usura y al estat de
desorganització del món del treball. Posseeix la mentalitat francescana el que creu
que no és ab la sola almoyna com se poden y dehuen remediar les immerescudes
misèries del treballador, perquè l’obrer sobri y honest no és pas un pobre, y a ell li és
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les suggeridores indicacions del pare Miquel d’Esplugues, ministre
provincial de Catalunya, el qual, ran de les activitats promogudes pels
tercerols d’Olot –inspirades en algunes iniciatives d’acció social
belgues–176 escriví al germà ministre dels franciscans seglars olotins,
bo i dient:

«Convé molt, moltíssim, que les nostres Ordres Terceres
Francescanes surtin de son general ensopiment; y que sens deixar
de recordar lo nostre passat gloriós, y fomentant cada dia més
l’esperit de vera pietat cristiana y seràfica, posin els ulls en lo
present y pervindre, fent-se càrrech de lo grans que són les
necessitats actuals del poble cristià, y convertint-se a si mateixes
en poderós instrument de restauració de la vida social y cristia-
na».177

Fruit d’aquest desvetllament dels tercerols olotins, tan lloat pel
pare Esplugues, fou l’estructuració del «Rober Ntra. Sra. del Tura»,178

fundat l’any 1914 –amb un reglament redactat pel pare Frederic de

degut, no per caritat, sinó per justícia, lo necessari moral y materialment, per poguer
viurer sens tenir que recórrer a la mendicitat»; vegeu FSer. núm. 18 (1909), p. 100-
101: «Propòsits y resolucions del Congrés Francescà de Paray-le-Monial (1908)».
Complementàriament, vegeu, també, ApFran. núm. 7 (1909), p. 5-6: «Algo sobre el
Congreso de la Tercera Orden de Paray-le-Monial».

176. «També se determinà estudiar la conveniència de formar una Acadèmia
Franciscana, a fi que nostre Ordre Tercera entrés de plè en el camp de l’acció catòlica
[...] Se pensà en procurar que la V.O.T. aportés son humil gra de sorra a la grandiosa
obra de l’acció social cristiana, y al efecte se acordà estudiar l’implantació de una
meritíssima obra social de magnífichs resultats a Bèlgica»; vegeu FSer. núm. 1 (1907),
p. 1-2.

177. Carta de Miquel d’Esplugues a Francesc Fontfreda i Ferrer, ministre dels
terciaris d’Olot (Sarrià, 17, juliol 1907). Aquesta carta es publicà dins FSer. núm.
1 (1907), p. 3. Cal dir que, a les primeries del segle vintè, s’encoratjà la participació
dels terciaris en l’acció social catòlica, tal com havia suggerit el Papa Lleó XIII:
«Los terciarios, personalmente, obrarán muy bien ingresando en las sociedades ca-
tólicas, y trabajando en la acción social, como quiere la Santa Sede, sin comprome-
ter la responsabilidad de la Tercera Orden»; vegeu Adalid Seráfico XIII (1912),
p. 463.

178. Pel que fa al Reglament i primeres activitats, vegeu El Rober de Ntra. Sra.
del Tura. Reglament General, Olot 1914; i, també, la Memòria del Rober de Ntra.
Sra. del Tura, desde la seva fundació fins el 31 de desembre 1916, Olot 1917.
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Berga,179 que en fou el primer director–180 que es crearia amb la
prioritària finalitat de «fer bé al pobre, procurant-li roba per vestir-se».181

Paral·lelament, els frares d’Olot, endegaren el «Rober de Sant Francesc»,
amb les mateixes finalitats d’aportar roba als pobres i necessitats.182

Anys després, durant els anys de la Segona República les terciàries de
Pompeia fundaren un «Rober Eucarístic», destinat a proveir d’ornaments
les esglésies pobres, especialment en les missions estrangeres.183

Els caputxins de Catalunya, per tal d’ajudar a finançar les obres
socials, ultra els socis protectors, solien organitzar tòmboles184 i, de
cara a la mentalització dels terciaris a favor de l’acció social i carita-
tiva, preparaven conferències on convidaven a dissertar tercerols de
renom. Per això, en les sessions del setè congrés internacional del
Terç Orde franciscà, celebrat l’agost de 1908 a Paray-le-Monial, es
reflexionà a propòsit del paper actiu dels tercerols en la regeneració i
reforma social que, en l’opinió d’un dels ponents, havia de partir de
la reforma interna de les congregacions o fraternitats del Terç Orde
per tal de poder ser irradiada aquesta, més eficaçment, en la vida
eclesial i social.185 Alhora els congressistes postularen la participació
activa dels tercerols en la política, segons el model polític del

179. «S’acordà que anés una representació a trovar el dit R. P. Frederic de
Berga, guardià llavors del convent de caputxins, per a pregar-li s’encarregués de
confeccionar el Reglament»; vegeu Memòria del Rober de Ntra. Sra. del Tura,
Olot 1917, p. 5.

180. «Frederic de Berga, oficialment, fou nomenat Director espiritual del Rober
per l’autoritat Diocesana el dia 19 d’agost de 1914» (ibídem, p. 6).

181. Vegeu el «Recordatori» de la inauguració del rober (Olot, 6 setembre 1914),
efectuada després de rebre l’aprovació civil, signada a Girona el 3 de juliol de 1914.

182. «La finalitat del ‘Rober de Sant Francesc’ és portar al Crist les persones
necessitades per mitjà de l’exercici de l’obra de misericòrdia corporal, que diu: ‘ves-
tir al despullat’. S’alimenta de roba nova, siguin peces o retalls, i de roba usada, però
neta i en bon estat»; vegeu el Reglament del Rober de Sant Francesc, art. 1 i 2.

183. «El Ropero Eucarístico de Nuestra Señora de Pompeya, que además del
trabajo particular, se reúne cada martes en una de las salas del convento para la labor
de conjunto, tiene el doble objetivo de confeccionar ropa para nuestra iglesia y tam-
bién para las Misiones»; vegeu ApFran. XXVI (1934), p. 26.

184. Per exemple, «La V.O.T. d’Arenys de Mar, seguint sempre el camí emprès,
està organisant una Tómbola per a recollir fondos per al sosteniment de les obres
socials i benèfiques»; vegeu FSer. VI (1912), p. 463.

185. Vegeu J. B. LAFARGUE, Le Tiers-Ordre et la réforme sociale, dins Actes du
Tiers-Ordre Franciscain, Paray-le-Monial 1909, 127: «Toute régénération, comme
toute vie, doit aller du dedans au dehors».
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moviment anomenat Le Sillon, dos anys abans de ser condemnat per
Pius X,186 l’any 1910, en plena lluita antimodernista.187 Amb tot, i
malgrat aquesta prohibició pontifícia, el sociòleg Severino Aznar,
terciari franciscà,188 especialista en catolicisme social, en una
conferència adreçada als tercerols aplegats a Madrid el gener de 1917,
hi indicava que, malgrat la no politització dels terciaris franciscans,
postulada pel papa Sarto,189 i la prohibició de llegir periòdics polítics190

–més accentuada, encara, a partir de la condemna els anys 1914 i
1926 de l’Action Française de Maurras–191 els tercerols havien
d’incidir indirectament en la política a través de llur acció social feta,
tothora, en col·laboració amb els rectors de llurs parròquies:

186. Vegeu la «Lettre Notre charge, condemnant le Sillon», datada a Roma el 25
d’agost de 1910.

187. «Le Sillon veut donc être franciscain. C’est la mentalité franciscaine qu’il
entend insuffler á son grouppe génereux et ardent [...] Le Sillon oferait-il affirmer
aujourd’hui qu’il ne s’est pas troupé?»; vegeu Actes du Septième Congrés du Tiers-
Ordre Franciscain, Paray-le-Monial 1909, p. 26.

188. Era profés de la congregació de l’església de Jesús de Medinacelli, dels
caputxins de Madrid: «El día 17 de marzo último profesaron en la V.O.T. de los
RR.PP. Capuchinos de Madrid (iglesia de Jesús) D. Severino Aznar, Catedrático de
la Universidad Central, sabio sociólogo y autor de varias obras, entre ellas Las gran-
des Instituciones del catolicismo, y D. José María de Prado, pintor célebre y conoci-
do especialista por los retratos al óleo»; vegeu ApFran. X (1918), p. 95.

189. Vegeu «De disciplina Tertii Ordinis caute moderanda»: Analecta OFMCap.
27 (1912), p. 295-298.

190. Especialment ran la condemna del periòdic i moviment polític francès
L’Action els anys 1914 i 1926: «La Acción francesa, es una escuela creada por Char-
les Maurras con fines políticos y sociales, pero fundada en ideas religioso-morales,
de gusto naturalista y positivista. El 15 de enero de 1914 se reunía el Santo Oficio en
Congregación preparatoria para examinar los libros de Maurras. Conforme el Roma-
no Pontífice [Pío X] con el Santo Oficio, dijo ‘A pesar de las muchas súplicas que
recibo para que no permita la condenación de estos escritos, con todo, quedan desde
ahora prohibidos’ [...] Pío XI creyó que hoy era el momento exigido por el Decreto, y
así el día 31 de diciembre de 1926 mandó publicarlo a Acta Sanctae Sedis, entrando
al momento en vigor», vegeu ANTONINO DE CAPARROSO, «Condenación de la Action
Française»: VCar. 4 (1927), p. 401-404. Complementàriament, vegeu també, CatFr.
VII (1929), p. 146: «I, ara, darrerament, quan l’Action Française volia muntar el
sistema d’utilitzar la Religió per fer política, Pius XI ha parlat severament per deixar
les coses al seu lloc».

191. Aquesta condemna afavorí l’anticlericalisme: «La condenación por Pío XI
de la Action française de Ch. Maurras (1868-1952), aportaría un nuevo componente
al anticlericalismo, el procedente del integrismo religioso»; vegeu J. BADA,
Clericalismo y anticlericalismo, Madrid 2002, p. 81.

361



40 VALENTÍ SERRA DE MANRESA

«Ya sé que el Papa Pío X prohibió a las Órdenes Terceras ads-
cribirse a partidos políticos y a obras sociales determinadas; pero
sé también que os mandó templar vuestras almas en la fragua de las
tradiciones franciscanas y descender después individualmente con
ella, como ascuas encendidas, para prender en las obras sociales
incendios de sobrenaturalización y de elevación moral. Basta eso:
que el párroco encuentre en las Terciarias y en los Terciarios los
misioneros auxiliares de sus catequesis y los modelos que ofrecer
a su feligresía en la práctica de las obras de misericordia [...] Que
consideréis como un deber de apostolado y como una contribución
espiritual que os impone vuestra filiación de Terciarios».192

I a propòsit d’això, en el congrés regional dels tercerols navarresos
celebrat l’any 1921 a Pamplona, el pare Gumersind d’Estella recordà
expressament als terciaris, amb mots del papa Pius X, la prohibició
de participar institucionalment en activitats de caire polític:

«Las Hermandades de la Orden Tercera, como tales, no de-
ben mezclarse en empresas civiles o económicas. Cada terciario
en particular puede dedicarse a la acción social católica, pero
evítese cuidadosamente que la Orden Tercera haga suyos los fi-
nes de entidades económico-sociales. En lo sucesivo las asam-
bleas y congresos de Terciarios, absténganse de discutir asuntos
económicos y sociales».193

Per això, i situats en aquest clima social i polític que marcà la
primera meitat del segle vintè, els tercerols de Barcelona d’obediència
caputxina, l’any 1907 participaren, amb força entusiasme, en el «mee-
ting» catòlic que el 20 de gener es celebrà a la plaça de braus, dita de
«les Arenes», on fou ferit i agredit el terciari Carles Guerau
d’Arellano.194

Les diverses fraternitats del Terç Orde mantingueren una especial
sol·licitud envers els tercerols prostrats per la malaltia i sense

192. Vegeu La acción franciscana. Discurso que, en la Asamblea celebrada por
la O.T. de PP. Capuchinos de Madrid el 14 de Enero de 1917, leyó D. Severino
Aznar, profesor de sociología de la Universidad Central, El Pardo 1917, p. 13.

193. Vegeu GUMERSINDO DE ESTELLA, El valor social de la Orden Tercera de San
Francisco, Pamplona 1921, p. 4.

194. APCC, V.O.T. Congregaciones de Sarriá y Sabadell, f. 6.
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possibilitats econòmiques, com les congregacions d’Arenys de Mar195

i de l’Ajuda,196 que fructuosament, es valgueren de metges pertanyents
al Terç Orde197 per tal d’atendre els malalts pobres. De tant en tant es
feien, també, acaptes especials per tal de remeiar les necessitats més
urgents. Per exemple mossèn Cinto Verdaguer edità, expressament,
el poema titulat Caritat198 per tal d’ajudar, amb la venda d’exemplars,
els damnificats pel terratrèmol d’Andalusia de l’any 1885. Anys més
tard, durant el 1923, els tercerols de Catalunya promogueren, seguint
les indicacions del papa Pius XI, una col·lecta especial per a alleugerir
la fam dels russos,199 que tingué molt bona acollida entre els franciscans
seglars.200 També, força sovint, en les vetllades literariomusicals
organitzades pels tercerols en ocasió de les grans festes, la quantitat
acaptada solia destinar-se al funcionament de les escoles nocturnes
per a obreres i altres activitats caritatives com, per exemple, víctimes
de catàstrofes naturals com les del terratrèmol de Messina. Així, al
principi de l’any 1909, els terciaris de l’Ajuda trameteren als
damnificats l’acapta de tres-centes pessetes.201

Amb aquesta descripció sobre l’activitat catequètica, social i ca-

195. «Consultori Mèdich. Se composa de sis metjes; dos de Arenys de Mar, dos
de Mataró y dos de Barcelona; tots d’un modo incansable se dedican a n’aquest exercici
de caritat en benefici de les classes pobres que intervenen a la «Joventut Seràfica»;
vegeu FSer.

196. L’any 1912, per indicació del consiliari, pare Josep de Besalú, els tercerols
de l’Ajuda acordaren «la creació d’una caixa especial per a socórrer els terciaris
pobres, que un dia puguin necessitar-ho», vegeu M. TORROELLA MIR, Crònica del
Venerable Terç Orde d’obediència caputxina de Nostra Senyora de l’Ajuda (1909-
1933), Badalona 1934, p. 17.

197. «El Discretori del mes de desembre [1915] acceptà, amb satisfacció,
l’oferiment del germà Francesc Cairó, metge, d’assistir gratuïtament als germans
pobres de la Congregació»; vegeu M. TORROELLA MIR, Crònica... p. 23.

198. Vegeu J. VERDAGUER, Caritat. Poesies de Mossèn Jacinto Verdaguer
estampades a favor de les víctimes dels terratrèmols, Barcelona 1885.

199. «Li faig avinent que la funció mensual [de la V.O.T.] del present mes d’abril
[1923] es passarà una col·lecta per als famolencs russos, complimentant els desitjos
del Sant Pare Pius XI»; APCC, V.O.T de Barcelona, Llig. A-3-27.

200. «Col·lecta extraordinària que convé que es faci en la funció reglamentària
del present mes d’abril en totes les Congregacions del T.O. per tal de poguer ofrenar
al Sant Pare els auxilis que capta per als desgraciats famolencs russos»; vegeu CatFr.
1 (1923), p. 76.

201. «Tenia la finalitat aquesta festa de socórrer els damnificats per les catàstrofes
del Messina, molts d’ells germans de religió i d’orde. Pels traspassats es va cantar
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ritativa promoguda pels membres del Terç Orde franciscà de Catalunya
i Mallorca, d’inspiració caputxina, passem, tot seguit, de faisó molt
sumària, a presentar l’aportació cultural d’alguns dels escriptors,
poetes i artistes, professos del Terç Orde, a la vida del nostre poble;
una aportació, molt poc coneguda, que afecta, a fons, la història espi-
ritual, o interna, de Catalunya.

3. APORTACIONS DELS TERCIARIS A LA CULTURA CATALANA CONTEMPORÀNIA

Després de l’aproximació que hem fet a l’acció social i catequètica
dels terciaris franciscans d’obediència caputxina, dedicarem aquesta
darrera part de l’article a examinar la contribució del laïcat franciscà
al moviment cultural de Catalunya, a través de la presentació, sumària,
de la personalitat d’alguns dels tercerols més eminents en el camp de
la literatura, música, escultura i pintura que mantingueren una relació
directa amb els framenors caputxins de Catalunya. En efecte, ja durant
la primera dècada del segle vintè es començà a configurar un
progressiu influx del terç orde franciscà, d’inspiració caputxina, en
diversos aspectes de l’espiritualitat i la cultura del poble català.
Segurament per això, l’agost de 1907 els tercerols d’Olot prengueren
consciència de la necessitat de comptar amb un periòdic propi en
llengua catalana i, per aquest motiu, endegaren la publicació de la
Fulla Seràfica,202 la qual, passats uns anys, en l’escaiença del romiatge
a Montserrat, el juny de 1922, els tercerols franciscans acordaren de
reagrupar –junt amb les altres publicacions i butlletins del terç orde
d’obediència caputxina– en una nova revista de més abast i contingut
franciscà, que es titulà Catalunya Franciscana,203 tal com ho testimo-
nia el cronista dels franciscans seglars de Manresa:

una absolta. Es recaptaren tres-centes pessetes, que es trameteren a Roma»; vegeu M.
TORROELLA MIR, Crònica... p. 10 i, també, vegeu Analecta OFMCap. 25 (1909), p.
89-91.

202. Fulla Seràfica. Publicació mensual de la V.O.T. de S. Francesc, (Olot,
agost 1907 - març 1913; Barcelona-L’Ajuda, octubre 1913). Des del mes de setembre
de 1918 fins al desembre de 1922: Fulla Seràfica. Butlletí Oficial de les Terceres
Ordres [sic] Caputxines de Catalunya. A partir del gener de 1923 fou substituïda per
la revista Catalunya Franciscana.

203. En el pòrtic-editorial del primer número, s’hi llegia que, Catalunya
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«El Terç Orde Franciscà a Montserrat [...] S’acordà la
refundició de totes les revistes [franciscano-caputxines] catala-
nes, que en diversos llocs es publiquen, en una de sola que pugui
portar una més gran volada i doni als Terciaris una més intensa
formació franciscana».204

A partir del segon any de publicació, aquesta nova revista,
Catalunya Franciscana, s’il·lustrà, mensualment, amb bellíssimes
lletres capitals, i amb xilografies o boixos d’iconografies populars de
temàtica franciscana, de la col·lecció de mossèn Lambert Botey,205

prior de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona i, alhora, germà
ministre de la congregació de tercerols allí ubicada. En començar l’any
1931, la redacció de la revista oferia als lectors aquesta valoració:

«Catalunya Franciscana entra en el seu any vuitè amb el noble
entusiasme de continuar la tasca que li ha estat confiada, de nodrir
de vida franciscana els Terciaris del Pare Sant Francesc. Cal, però,
que tots els Terciaris li obrin les portes, perquè solament així es
sosté».206

S’ha d’esmentar que, tant a la revista Catalunya Franciscana, com
en els primers fascicles de la Fulla Seràfica es donà una gran
importància a les notícies culturals i, també, es prestà gran atenció a

Franciscana es publicava per a «donar base espiritual ben franciscana a tots els
nostres Terciaris, per a la pròpia formació ascètica [...] i porta la intenció de
vigoritzar i unificar tota l’organització dels nostres TT[erçs] OO[rdes]», vegeu
CatFr. 1 (1923), p. 2. El títol sencer de la revista és: Catalunya Franciscana.
Portaveu del Terç Orde Franciscà de Catalunya i Balears (Barcelona, 1923-1936).
Interrompuda amb la revolta de 1936, es tornà a publicar, novament, a partir del
gener de 1977: Catalunya Franciscana. Valors cristians i franciscanisme. Segona
època (Barcelona, 1977 i ss).

204. Vegeu AcFr. núm. 9 (1922), p. 143-144. La revista Catalunya Franciscana
es publicà amb llicència del bisbe Ramon Guillamet, el qual nomenà censor el doctor
Josep M. Carbó i Cuscó, professor del Seminari de Barcelona; vegeu CatFr. 1 (1923),
p. 59.

205. «Durant dos anys publicarem, cada mes, una estampa franciscana de boixos
antics, trets de la notable col·lecció que posseeix el Rnt. Dr. Botey, Prior de l’Hospital
de la Santa Creu i ministre del T.O. d’aquella Congregació»; vegeu CatFr. 2 (1924),
p. 1.

206. Vegeu CatFr. IX (1931), p. 4.
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l’anomenada «qüestió social» i, per això, existia una secció pròpia
dedicada a l’acció social «seràfica», o franciscana, amb una
suggeridora capçalera dibuixada l’any 1919 pel tercerol Marià Castells.
En els territoris d’ultramar, els frares catalans iniciaren, l’any 1913,
la publicació, des de Cartago (Costa Rica), de la revista titulada El
Heraldo Seráfico207 que, mensualment, sortia «dedicada a los Tercia-
rios franciscanos y a los Socios de la Pía Unión de San Antonio».
Semblantment, ja des del 1909, els frares caputxins, primer des de
Palma de Mallorca, per iniciativa del pare Fidel de Sant Iscle de
Vallalta i, després, l’any 1917, des del convent de Sarrià, encetaren la
publicació d’El Apostolado Franciscano,208 que comptà amb una nova
orientació, a partir del maig de 1930, impresa pel pare Pelegrí de

207. Revista fundada l’any 1913, a Cartago (Costa Rica) per Agustí d’Artesa de
Segre i dirigida, molts anys, per Pelegrí de Mataró; vegeu El Heraldo Seráfico. Pu-
blicación mensual dedicada a los Terciarios franciscanos y a los Socios de la Pía
Unión de San Antonio, (Cartago, C.R., 1913-1915); El Heraldo Seráfico. Revista
católica mensual, (Cartago, 1916-1921); El Heraldo Seráfico. Eco de las Misiones
Capuchinas y órgano de sus Órdenes Terceras en Centro América, (Cartago, 1922-
1927); El Heraldo Seráfico. Revista mensual ilustrada para la piedad e instrucción
de las familias católicas, (Cartago, 1928-1948); El Heraldo Seráfico. Portavoz men-
sual ilustrado de irradiación franciscana, (Cartago, 1949); El Heraldo Seráfico.
Órgano de la V.O.T.F. de Centro América y portavoz de irradiación cristiana para
las familias, (Cartago, 1950-1952); El Heraldo Seráfico. Revista mensual ilustrada,
(Cartago, 1953-1954); amb una última etapa: El Heraldo Seráfico. Revista mensual
franciscana, (Cartago, 1955-1965).

208. A partir del febrer de 1935, la revista es titulà El Apóstol Franciscano,
amb continguts específicament missionals,  i  amb una pàgina dedicada a
l’associació «Amics de Sant Francesc»; vegeu ApFran. II (febrer 1935) i ss. En
el transcurs dels anys ha variat el títol i lloc de publicació: Apostolado Francis-
cano. Hoja mensual de la V.O.T. [de los] Capuchinos [de] Palma de Mallorca,
(Palma de Mallorca, anys 1909-1910); El Apostolado Franciscano. Publicación
mensual de la V.O.T., (Palma de Mallorca, gener 1911 - abril 1917); El Apostola-
do Franciscano. Publicación mensual ilustrada de la V.O.T., (Sarrià, maig 1917
- abril 1930; Barcelona-Pompeia, maig 1930 - maig 1933); El Apostolado Fran-
ciscano. Revista mensual de las Misiones de los Padres [sic] Menores Capuchi-
nos, (Barcelona, març 1934 - gener 1935); El Apóstol [sic] Franciscano. Revista
mensual ilustrada que publican los Padres Capuchinos de Cataluña, dedicada
preferentemente a las Misiones de la Orden Franciscana de Menores Capuchi-
nos, (Barcelona, febrer 1935 - juliol 1936); El Apostolado Franciscano [segona
època], (Barcelona, octubre 1940 - desembre 1940); El Apostolado Franciscano.
Órgano de la V.O.T. de Cataluña y Baleares, (Barcelona, gener 1941 - novembre
1963); El Apostolado Franciscano. Cultura religiosa y franciscanismo, (Barce-
lona, desembre 1963 - desembre 1976).
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Mataró, nou impulsor, quan Fidel de Sant Iscle209 havia cessat com a
director de la revista.210

En l’escaiença de l’Any Franciscà de 1926 es programaren
diverses conferències arreu de Catalunya sobre temàtica franciscana,
les quals foren confiades a tercerols erudits i eminents –terciaris
dits «de la ploma»– com Josep M. Capdevila,211 Manuel Thió Rodés,
Manuel Bassas i Puiggrós, Jaume Bofill i Mates,212 Octavi Saltor213

i Joaquim Civera Sormaní, entre d’altres,214 a més de la participació
de nombrosos, diguem-ne, «amics de sant Francesc»215 com és, per
exemple, el nombrós grup d’intel·lectuals i artistes que, sense haver
professat en el terç orde franciscà, mantenien una forta vinculació
amb els caputxins de Catalunya,216 com: Josep Carner, Marià Manent,
Bonaventura Bassegoda, Lluís Millet, Carles Riba, Maurici
Serrahima, Josep V. Foix, Ventura Gassol, Ramon Rucabado, Jaume
Raventós, Ferran Valls i Taberner, Sebastià Sànchez Juan,217 Ramon

209. Morí el 30 d’abril de 1938 a Palma de Mallorca. Vegeu BASILI DE RUBÍ,
Necrologi dels framenors caputxins de la província de la Mare de Déu de Montserrat
de Catalunya i Balears, Barcelona 1945, p. 121.

210. «La Revista aspirará, como siempre ha hecho, a cumplir el programa que le
señala su título: El Apostolado Franciscano [...] Estamos dispuestos a continuar con
entusiasmo, por gratitud, por convicción, y para hacer honor al ejemplo del inolvida-
ble fundador»; vegeu ApFran. XXII (1930), p. 81.

211. Era terciari de la congregació de Pompeia, on Josep M. Capdevila, «del
T.O. de Pompeia», respongué al qüestionari «¿Quin concepte li mereix l’ideari del
Terç Orde?». Durant els anys de la Segona República n’era el germà ministre; vegeu
CatFr. IX (1931), p. 45; ibídem XII (1934), p. 60-61.

212. Era membre de la congregació de Sarrià, vegeu Registro [de la] V.O.T. de
Sarriá, f. 9: «Bofill y Matas, Jaime. Paseo Bonanova, 112; APCC, Sig. A-3-25. Alhora,
era membre de les Congregacions Marianes dels jesuïtes; vegeu Primer Congreso
Hispano-Americano de Congregaciones Marianas. Crónica. Personal. Documen-
tos. Discuros y Memorias, Barcelona 1905, p. 642.

213. Morí a Barcelona l’any 1982.
214. Vegeu, per exemple, CatFr. 4 (1926), p. 105-106 i 195: «L’advocat Thió

Rodés féu un escaient parlament franciscanista [...] Va venir a donar una conferència
l’il·lustre publicista i fervorós terciari En Octavi Saltor», etc.

215. El desembre de 1934, es publicaren els estatuts d’una primera associació a
París; vegeu Les Amis de St-François, núm. 1 (1934), p. 28-31.

216. Joan-Antoni Paloma, terciari, estudià la vinculació d’escriptors catalans
amb el caputxí Miquel d’Esplugues; vegeu J. A. PALOMA, «Del P. Miquel d’Esplugues
i els escriptors»: EstFr. 86 (1985), p. 233-237.

217. Publicà algunes poesies de temàtica santfranciscana a la revista portaveu
dels tercerols vinculats als caputxins. Vegeu, per exemple, «Al Gloriós Pobrissó»:
ApFran. XXXIV (1947), p. 153.
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d’Abadal,218 Francesc Cambó,219 Osvald Cardona,220 Jaume Bofill i
Bofill,221 entre molts d’altres.

En efecte, els actes culturals més rellevants, promoguts pels
caputxins de Catalunya amb la col·laboració de membres eminents
del terç orde, foren els de l’Any Franciscà de 1926-1927, quan
s’estructurà un concurs literari amb un jurat que presidia el tercerol
Joaquim Ruyra,222 juntament amb un concurs musical que coordinava
Lluís Millet,223 d’ànima profunda i serenament franciscana224 i,
sobretot, es prepararà un concurs escultòric per tal de premiar el millor
projecte d’un monument de Sant Francesc a Montserrat, amb un jurat
que presidia l’escultor Josep Llimona,225 com també es fomentà un
concurs de pessebres amb un jurat que encapçalava Joaquim Folch i
Torres.226

218. «Entre els conferenciants parlaran els senyors: Raimond d’Abadal, P. Antoni
M. de Barcelona, Mn. Francesc Baldelló, Ll. Bertran Pijoan, Jaume Bofill i Mates,
B. Bassegoda, Marquès de Balançó, Josep M. Capdevila, Josep Carner, Manuel
Carrasco, Dr. Lluís Carreras, Dr. Carles Cardó, J. Civera Sormaní, Melcior Font,
Manuel de Montoliu, Tomàs Garcés, Lluís Jover i Nonell, J. Llongueres, Dr. J.M.
Llovera, Francesc Maspons i Anglasell, Ll. Millet, Marià Manent, Dr. Cebrià
Montserrat, J.F. Ràfols, Carles Riba, Ramon Rucabado, Joaquim Ruyra, Jaume
Raventós, Ferran Valls i Taberner, i altres coneguts conferenciants»; vegeu CatFr. 4
(1926), p. 225.

219. «Muerte sentida. Lo fué para nuestra provincia capuchina de Cataluña la de
don Francisco Cambó y Batlle, benemérito de nuestra Orden, acaecida en Buenos
Aires el 30 de abril [...] hombre de negocios de valor internacional»; vegeu ApFran.
XXXIV (1947), p. 166.

220. Vegeu Franciscàlia (1958), p. 16: «Seglars».
221. Col·laborà amb l’entitat «Franciscàlia», on donà algunes conferències de

filosofia escolàstica. Per exemple, en el curs de 1950-1951 tractà de «La Filosofia
tomista en l’encíclica Humani Generis», etc.

222. «Formen el Jurat qualificador: Joaquim Ruyra, president; doctor Carles
Cardó, Jaume Bofill i Matas; Pare Antoni M. de Barcelona; Manuel de Montoliu;
Josep M. Capdevila i Mn. Francesc Baldelló, secretari»; vegeu CatFr. 4 (1926), p.
200.

223. En el desè aniversari de la seva mort fou homenatjat per l’entitat
Franciscàlia, vegeu ApFran. XXXIX (1952), p. 24: «Franciscalia. Homenaje a Luis
Millet, con motivo de celebrarse los diez años de defunción».

224. Vegeu J. CIVERA SORMANÍ, «La humildad franciscana del Maestro Millet»:
ApFran. XXXVII (1950), p. 22-23.

225. «Concurs per a erigir un monument a Sant Francesc d’Assís a Montserrat.
Formaran el Jurat els senyors: Josep Llimona; Joaquim Folch i Torres; Mn. Manuel
Trens, pvre; Josep A. Ràfols i Esteve Monegal»; vegeu CatFr. 4 (1926), p. 273.

226. Vegeu CatFr. 4 (1926), p. 224-225.
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Els més populars i, alhora, insignes,227 tercerols vinculats als caputxins
juntament amb Josep M. Folch i Torres (germà del suara esmentat
Joaquim) –i que assoliren una projecció cultural, social i espiritual més
àmplia– són els reverends Fèlix Sardà i Salvany i Jacint Verdaguer,
bons amics que compartien la preocupació pastoral per tal de trobar
cants religiosos populars escaients.228 Aquests cants religiosos, escrits
inspiradament, a poc a poc, per Jacint Verdaguer, foren musicats,
després, pels principals mestres de capella i organistes de l’època, tal
com ho explica Joan Llongueres.229 Els caputxins catalans –en la seva
majoria amics i admiradors entusiastes de Sardà i Salvany–230

227. En el butlletí oficial del terç orde vinculat als caputxins es solia donar
notícia necrològica dels tercerols més eminents, especialment en el camp de l’art i de
la cultura; per exemple, vegeu Tertius Ordo I (1940), p. 43-44: «De Tertiariis
insignibus».

228. El Dr. Sardà i Salvany, a través de la Revista Popular, i el canonge Collell,
a través de La Veu del Montserrat, van fer arribar els càntics de Mossèn Cinto als
racons més allunyats de Catalunya; J. CARRERES PÉRA, Els Goigs de Mossèn Cinto,
Barcelona 2003, p. 15.

229. «De las poesías místicas de Verdaguer, y muy especialmente de los cánticos
religiosos que escribió a impulsos del Dr. F. Sardá y Salvany, se apoderaron ensegui-
da los maestros de capilla y los organistas de la época [...] Son muy pocos los compo-
sitores catalanes que no hayan sentido, en un momento u otro, la irresistible necesi-
dad de juntar su inspiración musical con la inspiración poética del genial Verdaguer».
Han musicat textos verdaguerians: el caputxí Nicolau de Tolosa, el mestre Antoni
Català, Vicenç M. Gibert, Mn. Lluís Romeu, Francesc Pujol, Antoni Nicolau, Càndid
Candi, Felip Pedrell, Josep Rodoreda, Amadeu Vives, Lluís Millet, entre molts d’altres;
vegeu J. LLONGUERES, «Importancia de la poesía de Verdaguer en el renacimiento
musical de Catalunya»: ApFran. XXXII (1945), p. 107-111.

230. «Cada día es más celebrado el áureo opúsculo [El liberalismo es pecado.
Cuestiones candentes] del gran polemista católico y celoso terciario Sardá [y Salvany].
Los principales periódicos del mundo católico, las revistas religiosas, principalmen-
te las de Italia (máxime las franciscanas), exaltan a porfía con la Civiltà Cattolica la
admirable doctrina del publicista catalán que tan recio golpe ha dado al pestífero
liberalismo»; vegeu MenSer. V (1888), p. 159. El caputxí català, pare Calassanç de
Llavaneres, abans i després del cardenalat, mantingué afinitats ideològiques amb
Sardà i Salvany i, sobretot, mostrà una especial benvolença envers la Revista Popu-
lar, tal com ho reconegué, agraïdament, el mateix Sardà ran la mort de Vives i Tutó:
«La Revista Popular, que recibió del P. Calasanz de Llavaneras, antes y después de
su elevación a la Dignidad Cardenalicia, singulares muestras de cariñosa protección,
se asocia al duelo de sus hermanos y principalmente de su hermano carnal el Rdo. P.
Fr. Joaquín»; vegeu Revista Popular 84 (1913), p. 163-164. Principalment, vegeu,
sobretot, la carta «reservada» de Calassanç de Llavaneres a Sardà i Salvany (Manresa,
21 juliol 1885) publicada per J. BONET BALTÀ i C. MARTÍ MARTÍ, L’integrisme a
Catalunya, Barcelona 1990, p. 380-381.
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escriviren en la revista que feia de portaveu del terç orde, que
«l’il·lustre Dr. Sardà i Salvany, de santa memòria [fou una] figura
genial i simpatiquíssima, gran polemista catòlic i a l’ensems sacerdot
ple de bondat, de pietat i de senzillesa».231 En aquest mateix sentit, el
pare Evangelista de Montagut, en el número extraordinari que la Revis-
ta Popular232 dedicà a la memòria del doctor Sardà i Salvany ran de la
seva mort,233 escrivia, el 1916, amb reconeixença, que «se gloria la Ter-
cera Orden de San Francisco de contar entre sus hijos al esclarecido
polemista Sardá y Salvany, y lo recuerdo con el mismo cariño que sien-
to por otro terciario polemista no menos insigne, Mons. de Ségur».234

Semblantment, el pare Fidel de Sant Iscle, adreçant-se als terciaris
franciscans, ran de la mort del doctor Sardà i Salvany manifestava que:

«Después de haber reñido durísimos combates contra la im-
piedad por espacio de muchos años, se ha dormido dulcemente
en el ósculo del Señor D. Félix Sardá y Salvany, fundador ilustre
de la Revista Popular y autor del preclaro librito El liberalismo
es pecado. Como todos los grandes apologistas católicos de estos
últimos tiempos, el Señor Sardá pertenecía a la V.O.T. hacía mu-
chos años y dirigía la Hermandad de Sabadell. Descanse en paz».235

Per la seva banda, el Dr. Sardà, solia esmentar la condició de
terciari en les obres que dedicava als frares caputxins. Per exemple,

231. Vegeu CatFr. VI (1928), p. 70.
232. Publicació catòlica d’informació i divulgació, en llengua castellana, i de

tarannà integrista, dirigida molts anys per Sardà i Salvany, que es començà a publi-
car el gener de 1871 i deixà de fer-ho el juny de 1928; vegeu Diccionari d’història
eclesiàstica de Catalunya, Vol. III, Barcelona 2001, p. 232.

233. «La dirección artística [de este número extraordinario de la Revista Popu-
lar] ha sido confiada al reputado pintor D. Joaquín Torres García», vegeu ApFran.
VIII (1916), p. 112.

234. Vegeu EVANGELISTA DE MONTAGUT, «El Terciario de San Francisco»: Revista
Popular. Número extraordinario dedicado a la venerada memoria del Dr. Félix Sardá
y Salvany XLVI (1916), p. L i LI. A propòsit de l’adscripció de monsenyor de Ségur
al terç orde franciscà, vegeu MenSer. XXII (1895), p. 223: «Mons. de Ségur, el más
sabio y el más popular de los propagandistas católicos franceses», etc. S’ha d’esmentar
que el cardenal Vives i Tutó fou un gran admirador de Louis Gaston de Ségur, segons
el testimoniatge del futur bisbe de Barcelona, doctor Modrego, aportada quan era
estudiant a Roma; vegeu Correo Josefino XVII (1913), p. 306-308. Per això,
encertadament, eminents historiadors, com Roger Aubert, de la Universitat de Lovaina,
han assenyalat les vinculacions de Vives i Tutó amb l’integrisme catòlic.
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en l’edició monumental d’El liberalismo es pecado, conservada a la
biblioteca conventual dels caputxins d’Arenys, hi ha aquesta
dedicatòria manuscrita:

«[Al] Rmo. P. Provincial y Comunidad de Capuchinos de
Arenys de Mar, de su afmo. ss. cap. y hermano terciario in C.J.
Félix Sardá Salvany, pbro».236

La majoria dels caputxins de Catalunya, no només els de tarannà
integrista com Fidel de Sant Iscle, sinó també els de un tarannà més
obert com els pares Miquel d’Esplugues237 i Evangelista de Montagut,
per exemple, com també bona part de les congregacions de tercerols,
professaren un enorme respecte i entusiasme a la figura carismàtica
del Dr. Sardà i Salvany, el qual, en el judici equilibrat del bisbe
Torres i Bages, al llarg de la seva vida sacerdotal serví amorosament
l’Església «amb talent, fervor i virtut».238 Per això no ha de causar
pas estranyesa que a les exèquies de Fèlix Sardà i Salvany –a l’esquela
mortuòria hi constava la seva condició de terciari franciscà– hi
assistissin frares caputxins i, sobretot, una nodrida representació del
terç orde d’obediència caputxina,239 perquè fou el restaurador, i di-

235. Vegeu ApFran. VIII (1916), p. 32.
236. Vegeu F. SARDÁ SALVANY, El liberalismo es pecado. [Edició poliglota mo-

numental], Barcelona 1891. El doctor Sardà havia demanat al seu bon amic el canonge
Jaume Carrarach –també tercerol d’obediència caputxina– que escrivís un pròleg per
a aquesta edició poliglota. El pròleg fou censurat pel bisbe Jaume Català, i el doctor
Carrarach el publicà a la revista integrista El Siglo Futuro; vegeu J. CARRARACH IBORRA,
«Exhumado», dins Revista Popular. Número extraordinario dedicado a la venerada
memoria del Dr. Félix Sardá y Salvany XLVI (1916), p. XLI.

237. Vegeu BASILI DE RUBÍ, «El P. Miquel d’Esplugues se sincera amb el Doctor
Sardà i Salvany, dins Critèrion núm. 3 (1960), p. 135-152. A la p. 135 el pare Basili
escriví: «El doctor Sardà i Salvany i el pare Miquel d’Esplugues eren bons amics; es
duien uns 30 anys [...] L’amistat entre Sardà i Salvany i el pare Miquel d’Esplugues
passava també a través de la mare Patrocini Tobella, ànima dirigida pel doctor Sardà.
La mare Patrocini era Superiora General de l’Institut de Terciàries Caputxines de la
Divina Pastora que el doctor Sardà introduí a Sabadell».

238. Carta de Josep Torras i Bages al rector de la parròquia de Sant Fèlix de
Sabadell (Vic, gener de 1916); publicada a la Revista Popular XLVI (1916), p. 4-5.

239. «Estaban representadas multitud de entidades y asociaciones [...] Indivi-
duos de las Órdenes Religiosas: Compañía de Jesús, Escuelas Pías, Padres Carmeli-
tas, Misioneros del Inmaculado Corazón de María, Padres Franciscanos y Capuchi-
nos», vegeu Revista Popular XLVI (1916), p. 4-5. «El doctor Sardà moria plàcidament
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rector, del terç orde de Sabadell i, alhora, com ja s’a esmentat, bon
amic de bona part dels frares de la restauració de la vida caputxina a
Catalunya.

A propòsit de la vida i incidència dels escrits poètics d’aquest
altre sacerdot eminent240 i terciari franciscà, Jacint Verdaguer241 (amic,
també, com s’ha esmentat, de Fèlix Sardà i Salvany), en aquesta recerca
nostra ens remetem al treball que vam publicar a propòsit dels aspectes
franciscans i l’espiritualitat, o misticisme, verdaguerià.242

Cal considerar Jacint Verdaguer talment una de les figures més
emblemàtiques de la Catalunya moderna per fet d’ésser un escriptor
romàntic de fonda arrel popular i franciscana,243 que sabé inspirar-se,
fecundament, en grans temes d’interès cultural universal, tal com pot
veure’s al llarg del magne poema èpic titulat L’Atlàntida, o bé en
temes d’ardor nacionalista, tan nostrats, com Canigó i Montserrat i,
àdhuc, en temes socials i de la vida quotidiana com, per exemple, el
recull poètic que titulà Caritat, publicat, com ja s’ha dit, l’any 1885,
en ocasió dels estralls causats pels terratrèmols a Andalusia244. Al llarg

a Sabadell el dia 2 de gener de 1916. L’ordre caputxina [sic] s’associà a l’homentage
pòstum, i un article del P. Evangelista sobre ‘El doctor Sardà terciari’ apareixia en el
número extraordinari que li dedicà la Revista Popular a l’il·lustre difunt», vegeu
BASILI DE RUBÍ, «El P. Miquel d’Esplugues se sincera amb el Doctor Sardà i Salvany»,
dins Critèrion núm. 3 (1960), p. 135.

240. Sobre la dimensió sacerdotal de Jacint Verdaguer, hi ha diversos estudis,
principalment els de mossèn Joan Bonet i Baltà. Recentment, acaba de publicar-ne
un de força significatiu el rector de Tossa de Mar, Joan Carreras, expert en temes
verdaguerians; vegeu J. CARRERAS PÉRA, «L’autoconsciència sacerdotal de Verdaguer»,
dins Temes d’avui, núm. 10 (2001), p. 13-21.

241. «En la jovenesa havia sentit desitjos de entrar en la Ordre Seràfica, però no
havent-los pogut realisar se féu Tercerol. Estava agregat a la Congregació de
l’Hospital», vegeu F. AMIGÓ PLA, Crònica de la Venerable... p. 47.

242. Vegeu V. SERRA DE MANRESA: «Algunes notícies sobre els aspectes franciscans
i el misticisme del sacerdot i poeta Jacint Verdaguer (1845-1902), dins Analecta Sa-
cra Tarraconensia 76 (2003), p. 289-314.

243. Vegeu una primera aproximació elaborada pel metge i tercerol pompeià Dr.
Josep M. SERRA DE MARTÍNEZ, «El franciscanismo de Verdaguer», dins ApFran. XIV
(1922), p. 65-66.

244. Vegeu, entre les diverses edicions, Caritat. Poesies de Mossèn Jacinto
Verdaguer estampades a favor de les víctimes dels terratrèmols. (2 ª ed) Barcelona,
Llib. A. Verdaguer, 1885 i, també, Caritat. Poesies de Mossèn Jacinto Verdaguer
estampades ab motiu dels terratrèmols de Andalusia. (3ª ed) Barcelona, Tip. Catòlica,
1893.
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de tota la seva vida sacerdotal i poètica, Verdaguer fou un actiu tercerol
franciscà245 i, en morir, fou amortallat (tot i l’oposició d’algunes per-
sones) no pas amb la sotana clerical,246 ans amb un hàbit caputxí.247

S’ha d’esmentar, també, que un gran nombre dels intel·lectuals i
escriptors més prestigiosos de Catalunya i Balears foren membres del
terç orde com, per exemple, el poeta Josep M. Tous i Maroto,248 l’erudit
i escriptor mallorquí Bartomeu Ferrà,249 el reverend Llorenç Riber,250

Joaquim Ruyra,251 el poeta Tomàs Garcés,252 l’escriptor i musicòleg

245. «L’infrascrit, Comissari interí de la V.O.T. de Penitència, canònicament
instalada en sa pròpia iglésia de la ciutat de Vich, certifico: que segons consta dels
llibres dels germans, fidelment guardats en dita iglésia, entrà de novici lo 6 de octu-
bre de 1869, essent Diaca, y ja Prevere professà en igual dia del 1870, lo Rnd. Jacinto
Verdaguer y Santaló. Així consta dels llibres a que’m referesch. Vich, 16 de juliol de
1894. Sebastià Alberch, Pbre.», vegeu ApFran. 36 (1953), p. 119. Isidor Cònsul,
seguint les recerques verdaguerianes de Ricard Torrents, indica que el 29 d’abril de
1860 Jacint Verdaguer ja havia ingressat al terç orde de la parròquia de Folgueroles
(depenent dels framenors observants de Vic), segons una indicació continguda en el
Llibre de la Tercera Orde del Pare Sant Francesc, fundada en la parròquia de
Folgueroles, el dia nou de febrer de 1812: «Verdaguer, Jacinto: prengué lo hàbit a 29
abril 1860», vegeu I. CÒNSUL, Sant Francesc. Poema, Vic 2001, p. 27.

246. Alguns sacerdots seculars demanaven de ser amortallats amb l’hàbit
franciscà. Per exemple, el prevere manresà doctor Francesc Pons: «Del V.T.O. de
Manresa. Ha mort el molt Iltre. Dr. Francesc Pons, canonge de la Seu. El seu cadàver
fou amortallat amb l’hàbit del Pare Sant Francesc per disposició del finat»; vegeu
CatFr. XI (1933), p. 43.

247. «Fou amortallat amb l’hàbit complert de l’Ordre Tercera», vegeu ApFran.
XL (1953), p. 126. Vegeu, també, MenSer. XIX (1902), p. 213: «Ha sido enterrado
con el hábito de San Francisco», etc.

248. «D. José M. Tous y Maroto, cronista de todas nuestras romerías franciscanas,
ha obtenido en los Juegos Florales de Palma, los premios de los diputados por Ma-
llorca», vegeu ApFran. VIII (1916), p. 122. Participà, amb un parlament, en l’acte
d’afirmació franciscana que es celebrà en el marc de la «Gran Romeria Franciscana
a Lluch el 26 de maig, diada de l’Ascensió de 1927, en commemoració del VII
Centenari del gloriós traspàs de N.S.P. Sant Francesc».

249. Bartomeu Ferrà i Perelló (1843-1924), ingressà al terç orde dels caputxins
de Palma l’any 1913. És autor d’alguns treballs sobre Ramon Llull que signà «B.
Ferrà, terciario»; vegeu ApFran. VII (1915), p. 100-102.

250. Escriví alguns dels himnes per als romiatges dels tercerols mallorquins;
vegeu ApFran. VI (1914), p. 11-12.

251. Era terciari de Pompeia, i bon amic dels caputxins Jaume de la Cot i de
Rupert M. de Manresa. Durant l’any franciscà de 1926-1927, pronuncià una
conferència a l’antic convent dels caputxins de Blanes, parlament que fou recollit
dins la revista portaveu dels terciaris franciscans, d’obediència caputxina, amb un
encapçalament que diu: «L’eminent prosador català, en Joaquim Ruyra, terciari
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Joan Llongueres,253 l’escriptor Manuel Rocamora,254 el crític literari
Manuel de Montoliu;255 tot un seguit de personalitats, molt eminents,
del món de la cultura que professaren la Regla del Terç Orde franciscà.

D’aquests escriptors que acabem d’esmentar, se’n conserven obres
dedicades als caputxins catalans que expressen llur estreta vinculació
amb els frares. Per exemple, l’any 1931 Montoliu dedicà el volum
tercer del Breviari Crític al pare Rupert M. de Manresa,256 un preciós
treball que conté suggeridors comentaris a l’aportació franciscana a
la literatura del nostre país dels terciaris Joaquim Ruyra257 i, també,
de Jaume Bofill i Mates.258 Situats, encara, en aquest mateix clima
cultural, hi emergeix, també, la figura del poeta Miquel Costa i

franciscà, en l’acte de clausura de la Missió donada a Blanes, ara de poc, llegí un
breu discurs que és una magnífica confessió de fe del gran escriptor»; vegeu CatFr. 5
(1927), p. 290-292.

252. Periodista i escriptor de la línia neopopularista elegant, impulsor dels
Quaderns de poesia, vegeu CatFr. 5 (1927), p. 100.

253. Autor d’uns Càntics franciscans, que foren publicats a CatFr. 5 (1927), p.
46-48. Féu estudis musicals amb Granados, Morera, i Millet. Conreà, també, la poesia,
el periodisme i la pedagogia. Musicà els goigs de la Mare de Déu de Núria i altres
poesies de Maragall. També aplegà i edità reculls folklòrics.

254. Era de la Congregació de l’Ajuda. Fou secretari de la Unió Catalanista i de
l’Orfeó Català. Formà part del cos de redactors de La Renaixença i de La Veu de
Catalunya. Vegeu ApFran. XXXV (1948), p. 176: «En la Congregación de Ntra. Sra.
de la Ayuda falleció el hermano terciario Manuel Rocamora Ribera, a los 84 años de
edad, autor de las letrillas a los gozos de la Divina Pastora». Aquests goigs de la
Divina Pastora foren publicats per «la Lliga Espiritual de Nostra Senyora de
Montserrat, a indicació dels Frares Menors Caputxins de Sarrià», en els obradors
tipogràfics dels germans Altés, i foren estrenats per la festa de l’any 1911.

255. Juntament amb la seva esposa, Júlia Vidal, tenia cura de la formació espiri-
tual dels candidats al terç orde de la congregació ubicada als «Josepets» de Gràcia,
vegeu CatFr. VI (1928), p. 114; ibídem X (1932), p. 45. Sovint, escrivia sobre «Les
bones lectures» a Catalunya Franciscana. Per exemple, es referí a «la benemèrita
Fundació Bernat Metge, [que] ha exercit en la nostra cultura una eficàcia superior a
la que estrictament s’havien proposat aconseguir els seus fundadors»; vegeu ibídem
IX (1931), p. 97.

256. A la guarda del volum conservat a la Biblioteca Hispano Caputxina [=
B.H.C], hi llegim: «Al R.P. Rupert de Manresa, present afectuós del seu amic i devot
M. de Montoliu», vegeu M. de MONTOLIU, Breviari Crític 1927-1928, Volum III, Bar-
celona 1931; B.H.C, Sig. 27-6-33.

257. Vegeu M. de MONTOLIU, Breviari crític, Vol. III, Barcelona 1931, p. 163-
173.

258. Ibídem, p. 321-322.
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Llobera,259 sacerdot terciari que rebé alguns homenatges dels tercerols
catalans260 i, semblantment, la gran poetessa d’inspiració franciscana261

Maria-Antònia Salvà262 –amiga de Joaquim Ruyra i de Josep Carner–
escriptora que tothora escriví des de la seva condició de franciscana
seglar263 i que, molt sovint, oferí als seus germans del terç orde la
lletra d’himnes264 i cants franciscans265 que assoliren una gran

259. Publicà poesies catalanes i castellanes a les revistes dels tercerols. Vegeu,
per exemple, ApFran. XXXIV (1947), p. 258: «Idilio Franciscano», etc.

260. «Homenaje a Costa y Llobera. La V.O.T. de Sarriá, asociándose al homena-
je de Mallorca [...] Una velada literario-musical a tan insigne terciario franciscano»,
vegeu ApFran. XXXV (1948), p. 23.

261. Sobre l’espiritualitat franciscana de la poetessa de Llucmajor, vegeu V.
SERRA DE MANRESA, «A propòsit del franciscanisme de Maria-Antònia Salvà, i edició
d’algunes cartes de l’epistolari Salvà-Esplugues»: EstFr. 97 (1996), p. 23-38. A la
revista Catalunya Franciscana es publicaren algunes poesies franciscanes de Maria-
Antònia Salvà, com la titulada «Pregària a Sant Francesc», signada per «Maria-Antònia
Salvà, Terciària», que comença d’aquesta faisó: «O Francesc, dispensador / del bon
pa que Déu envia, / donau-nos pa de cada dia», vegeu CatFr. IX (1931), p. 34.

262. Aquesta escriptora mallorquina mantingué una llarga relació epistolar amb
el seu director espiritual, pare Miquel d’Esplugues i, després amb el seu secretari
personal, pare Agustí de Montclar. Vegeu V. SERRA DE MANRESA, «Cartes de Maria-
Antònia Salvà a Miquel d’Esplugues»: EstFr. 89 (1988), p. 621-636; Id., «Cartes
d’Agustí de Montclar a Maria-Antònia Salvà»: EstFr. 90 (1989), p. 451-475. Sobre
el valor d’aquests epistolaris, l’escriptor Octavi Saltor escriví: «El dia que hom pugui
publicar l’epistolari rebut per Maria-Antònia Salvà de l’Allapassa Ripoll, hom es
podrà donar compte de la magnitud, amplitud i qualitat de les seves relacions personals.
Entre elles, des del nostre punt de vista estant, cal destacar els caputxins de la Província
de Nostra Senyora de Montserrat, i dintre de l’Orde, l’inolvidable P. Miquel
d’Esplugues, que tanta influència exercí en la vida intel·lectual», vegeu Octavi SALTOR,
«En la mort de Maria-Antònia Salvà. Rèquiem franciscà per una poetessa»: ApFran.
49 (1958), p. 60-62.

263. Ibídem, pp. 60-63: «cenyí amb el cordó franciscà l’austeritat de la seva
vocació terciària».

264. El 26 d’abril de 1915, a l’Escola Seràfica d’Igualada s’estrenà l’himne a la
Mare de Déu del Bon Consell, escrit per Maria-Antònia Salvà i que comença d’aquesta
faisó: «A vós, Maria s’encomana, així l’infant com el donzell». Fou musicat pel pare
Nicolau de Tolosa i per Mn. Lluís Romeu: «Es cantà per primera volta l’himne a la
Mare de Déu del Bon Consell, la lletra del qual composà V., essent la música, una de
Mossèn Lluís Romeu, i una altra del P. Nicolau de Tolosa, caputxí de la nostra
Província»; Carta de Miquel d’Esplugues a Maria Antònia Salvà (Sarrià, 27 abril
1915), p. , conservada a l’APCC i publicada dins EstFr. 97 (1996), p. 32-33.

265. Per exemple, l’any 1909 escriví l’Himne del Terciari Franciscà. Lletra de
Maria A. Salvà. Músique de Jusep Massot, Palma de Mallorca 1909. També, l’any
1912, escriví un himne a Santa Clara en ocasió de l’any-centenari: «Terminados los
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divulgació, a semblança dels que escriví, també, Josep Mas i
Casanovas,266 i que foren musicats per grans mestres com Amadeu
Vives i Lluís Millet (autor, aquest darrer, de la música dels populars
goigs franciscans a la Immaculada Concepció).

Un dels escriptors més estretament vinculat als caputxins, a tra-
vés de la direcció espiritual i des del terç orde, és el ja esmentat
Joaquim Ruyra i Oms. En efecte, mestre Ruyra fou un fervorós –i
modèlic– franciscà seglar,267 fortament vinculat a la «família
caputxina»,268 membre actiu de la congregació barcelonina de Pompeia
qui, molt sovintment, solia acompanyar la seva signatura amb les
inicials «T.F.» [= terciari franciscà].269 Àdhuc, essent fora de Barce-
lona, en el sojorn arenyenc anual del temps primaveral participava,
assíduament, en els actes reglamentaris del terç orde al convent de
caputxins d’Arenys de Mar, on encara es conserva el seu banc fami-
liar a l’església conventual dels frares d’Arenys.

Joaquim Ruyra, en descriure’ns les concorregudes conferències
que impartia el fundador del santuari barceloní de Pompeia, Rupert
M. de Manresa, ens abasta una descripció, molt suggeridora, de les

Sagrados Misterios, las jóvenes educandas de las religiosas Terciarias del P. S. Fran-
cisco, dejaron oir sus afinadas voces cantando el himno de la Santa compuesto expre-
samente para el Centenario por la gran poetisa franciscana M. Antonia Salvá», vegeu
MenSer. XXX (1912), p. 281. Escriví, també, l’himne per a ésser cantat pels tercerols
mallorquins durant el romiatge a Felanitx el 16 de maig de 1912; vegeu ApFran. IV
(1912), p. 255. L’himne comença així: «Aplegats per la bandera / del bon Pare Sant
Francesch».

266. Vegeu l’Hymne dels Terciaris de Sant Francesch, publicat dins FSer. núm.
25 (1909), p. 157, amb una tornada que fa: «De Jesús imatge vera, / gloriós Francesch
d’Assís, / ensenyau-nos la drecera / qu’ens acosta al Paradís».

267. «L’eminent prosador català, En Joaquim Ruyra, terciari franciscà», vegeu
CatFr. 5 (1927), p. 290-292: «Magnifica confessió de fe». Sobre la qualitat literària
i militància de Ruyra al terç orde, Joaquim Civera escriví: «el prosista més pulcre de
la nostra terra. La seva prosa és perfecta. Ruyra pot ésser admirat com a home de
lletres i simplement com a home, terciari franciscà fervorós»; vegeu ApFran. XXXVII
(1950), p. 167.

268. Vegeu I. MAGRIÑÀ, «Tres terciaris de la ploma. Joaquim Ruyra. Agustí
Esclasans. Octavi Saltor», dins Critèrion, núm. 2 (1959), p. 68-73. A la p. 68 s’esmenta
que aquests tres escriptors eren «terciaris seglars de la gran família caputxina».

269. A voltes, però, posava sencer «Terciari franciscà» com, per exemple, en el
treball titulat: Sant Francesc i la seva olor, publicat dins Catalunya Social núm. 292
(desembre 1926), p. 17-18.
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erudites plàtiques que el pare Rupert pronunciava per als tercerols i
amics de Sant Francesc al santuari pompeià, tot indicant-nos –des de
les pàgines de La Veu de Catalunya– com el pare Rupert M. de
Manresa, «amb la seva intel·ligència poderosa, amb gran habilitat i
finesa» sabia presentar, «magistralment» les qüestions més debatudes
dels temps moderns, tot esguardant el pare Rupert talment «un símbol
de vigor i de seny, d’humanisme i d’idealitat monàstica».270 Hom pot
comprovar, a través de la lectura d’aquests qualificatius, que Ruyra
professava una gran admiració envers el fundador del santuari
barceloní de Pompeia –que li era confident i director espiritual– i, per
això, li solia dedicar algunes de les seves obres, com també envers el
seu bon amic el pare Jaume de La Cot, a qui li dedicaria La Parada
perquè havia mecanografiat, pacientment, a Pompeia, l’any 1919, el
text destinat a la impremta. Sobre aquesta vinculació de Joaquim Ruyra
amb Pompeia, el també tercerol franciscà Octavi Saltor, en ocasió del
centenari de la naixença de Ruyra, escrivia:

«Que ell visqué la vida de Pompeia ho palesen les seves
pregàries en vers –per als terciaris d’aquell convent– a la Verge
de Montserrat. Que ell es sentí franciscà, des de la sensibilitat
estètica fins a la concepció moral, ho palesa tota la seva obra.
Ruyra és el millor estilista de la nostra prosa literària, al costat de
Carles Cardó».271

Malauradament no es pot, però, documentar la data de vestició i
professió pel fet d’haver-se perdut el volum de les Actes de Vesticions
i Professions dels germans del terç orde pompeià (només es conserva
el volum de les germanes!), però per d’altres informacions ens consta
l’adscripció de Ruyra al terç orde dels caputxins. A més, l’any 1921
Joaquim Ruyra escriví l’himne del romiatge a Montserrat dels
terciaris,272 que fou estrenat en ocasió del VII centenari de l’aprovació

270. Vegeu «Egrègies conferències»: La Veu de Catalunya (9 desembre 1920),
p. I, també, J. RUYRA, Obres Completes, Barcelona 1982, p. 929-932.

271. Vegeu O. SALTOR, «Un centenari franciscà. Joaquim Ruyra», dins ApFran.
XLV (1958), p. 175-176.

272. «El Terç Orde Franciscà al Montserrat [...] Es reuniren a la nostra clàssica
muntanya més de 1.500 terciaris, presidits pel Cardenal-Arquebisbe de Tarragona
[Vidal i Barraquer], el Provincial dels caputxins [Maties de Sant Llorenç Savall], i el
P. Josep de Besalú, Comisssari del Terç Orde [...] Cantant tothom el magnífic himne
d’en Ruyra Els franciscans a Montserrat», vegeu AcFr. núm. 9 (1922), p. 143.
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de la Regla franciscana, titulat: «Els franciscans a Montserrat»,273 i
que fou musicat pel tercerol i mestre de capella, Antoni Gibert.

Joaquim Ruyra publicà, també, en plena repressió dictatorial del
govern de Primo de Rivera, algunes poesies a les pàgines de Catalunya
Franciscana, revista que era, com ja s’ha dit, el «Portaveu del Terç
Orde Franciscà de Catalunya i Balears» com, per exemple, els poemes
titulats «Meditació Nocturna».274 Però on millor emergeix el
franciscanisme ruyrià és en la conferència que impartí durant l’Any
Franciscà de 1926 –pronunciada dins del recinte de l’antic convent
caputxí de Blanes– i que tan suggeridorament titulà: Sant Francesc i
la seva olor, talment el ressò de l’espiritualitat de les insuperables
narracions franciscanes titulades Les coses benignes –que Ruyra havia
publicat l’any 1925, i que formen part del nucli central d’Entre flames,
editat l’any 1928– bellíssima narració on emergeix la simpàtica figu-
ra de fra Sadurní, exponent de la perfecta harmonització d’allò humà
amb el diví, tal com ho plasmà –tan expressivament– el terciari
pompeià Joan G. Junceda en les belles il lustracions que féu a propòsit,
i de què, també, en féu esment el crític literari i terciari, Manuel de
Montoliu:

«És admirable com l’esperit franciscà perpetua les mateixes
formes d’expressió a través dels segles. Ací teniu aquestes
narracions franciscanes que En Ruyra ha inclòs en el seu llibre.
Ell, novel·lista de facultats extraordinàries, ha volgut plasmar en
forma moderna el vell esperit franciscà, l’ha situat en els nostres
temps, l’ha voltat de l’ambient social present, i el resultat del seu
esforç ha estat exactament la meravella de dues ‘floretes’
franciscanes [...] Llegiu dues o tres ‘floretes’ de Sant Francesc i,
a continuació, llegiu aquestes dues històries d’En Ruyra que
s’anomenen Coses benignes i El frare escalfa llits; jo us asseguro
que no trobareu entre aquelles i aquestes solució de continuïtat ni
altra diferència d’esperit i de forma que la que prové de l’ambient
de l’època respectiva [...] En una i altra història, mestre Ruyra no
ha fet altra cosa que novel·lar i revestir amb valor d’actualitat el

273. La tornada d’aquest himne fa: «Oh dolça Moreneta, / Mare de Déu de
Montserrat, / som fills d’aquell poeta / vostre gentil enamorat, / de cor ardent, d’esperit
fresc: / el beat Pare Sant Francesc».

274. Els versos comencen així: «Quan s’esvaiex el vel d’atzur del dia»; vegeu
CatFr. 2 (1924), p. 126-128.
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mateix estat d’ànima, la mateixa alenada mística que espargiren
pel món Sant Francesc i els seus primers frares».275

Tal com ja s’anticipava més amunt en tractar de la gran popularitat
de Verdaguer, fou també terciari d’obediència caputxina el llegidíssim
i popular escriptor català Josep M. Folch i Torres, juntament amb el
seu bon amic i fidel col·laborador, el dibuixant Joan G. Junceda.276 En
efecte, Junceda (1881-1948) ingressà a la congregació del terç orde
de Pompeia277 l’any 1932 i, àdhuc, alguns anys en fou ministre278 i,
també, viceministre.279 Poc abans del seu traspàs Junceda exercia,
encara, de germà ministre dels tercerols pompeians.280 El biògraf de
Junceda, expressament, fa esment de la seva gran devoció a Sant

275. Vegeu M. de MONTOLIU, Breviari crític, Vol. III, Barcelona 1931, p.
166-167.

276. En una conferència que Josep M. Folch i Torres dictà en l’acte inauguració
d’una exposició d’homenatge a Junceda, l’any 1949, promoguda pel terç orde de
Catalunya i Franciscàlia, manifestava: «Tenint en compte l’entranyable amistat i la
gran compenetració que existia entre nosaltres dos, Junceda i jo [...] Com si aquest
encàrrec dels meus germans terciaris franciscans hagués estat fet a un dels seus amics
artistes [...] En Junceda, el bon amic de tots nosaltres, armat del seu esperit
profundament franciscà»; APCC, Franciscàlia, s.c.

277. Ho notificà al seu amic i confident Mn. Josep Forn, d’Igualada, en una
carta de comunicació espiritual datada a Barcelona el 14 de març de 1932: «Us vaig
a dir una cosa: m’he fet terciari franciscà. Ei! per ara sóc novici, no sé si serviré i em
voldran definitivament. Ja faré els possibles. Què me’n dieu? Ho trobeu bé? Guardeu-
ne el secret, no perquè sia cosa mala, és clar, però per si no resultava bon terciari i
donava mal exemple»; Carta transcrita dins ApFran. XXXV (1948), p. 252-253. Josep
Forn i Talló (1886-1936), poeta i traductor, formava part de l’equip del Foment de
Pietat, i morí «in odium fidei» durant la revolta de 1936. Una bona semblança
biogràfica l’ofereix A. DALMAU I JOVER, Auster, senzill i noble: Mn. Josep Forn i
Talló (1886-1936), Igualada, 1987.

278. «Pompeya. El día 15 de febrero, en que se cesó la Visita Canónica, fueron
renovados los Discretorios, quedando constituidos en la forma siguiente. Directorio
de Terciarios: Juan Junceda, Ministro; Juan Vallvé, Vice Ministro; Francisco Serra,
secretario»; vegeu ApFran XXXV (1948), p. 72.

279. Per exemple, en la postguerra, mentre era ministre Josep M. Borrell, el
dibuixant Joan G. Junceda exercí de viceministre dels tercerols pompeians; vegeu
ApFran. XXXI (1944), p. 208.

280. «Pompeya. De esta congregación falleció el día 10 de septiembre, en Blanes,
el insigne y popular dibujante, Hno. Juan G. Junceda Supervía, que ostentaba el cargo
de Hermano Ministro», vegeu ApFran. XXXVI (1948), p. 217. En ocasió del seu
traspàs, el tercerol i poeta Manuel Bertran i Oriola, escriví el poema «En l’enterrament
de Joan Junceda»; vegeu ibídem p. 201.
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Francesc d’Assís i a Santa Joana d’Arc281 i, àdhuc, en la necrologia
que publicaren els caputxins catalans, esmentaren que, amb el traspàs
de Joan G. Junceda, se n’anava tot una època.282 Un any després de la
seva mort, Junceda fou homenatjat, amb reconeixença, pels seus
confrares del terç orde en un acte cultural.283

En aquesta mateixa congregació del terç orde pompeià hi havia
professat, també, el famós dibuixant Antoni Utrillo,284 qui formà part
de la primera junta directiva del «Cercle Artístic de Sant Lluc» (1893)
i, també, de la junta permanent de la Unió Catalanista (1898), artista
de cor franciscà que es prestà tothora a il·lustrar publicacions
devocionals com, per exemple, El Apostolado Franciscano i la sèrie
catequètica «Lectures Populars» editades pel «Foment de Pietat» i,
després, per l’editorial Balmes, així com també cartells per a les
campanyes de la «Lliga del Bon Mot».285

Durant els anys en què Junceda fou ministre de la fraternitat
franciscana seglar visità, molt assíduament, els germans malalts, en-
tre els quals el seu bon amic l’escriptor Joaquim Ruyra, tercerol de

281. «Els seus sants més preferits foren Sant Francesc d’Assís i Santa Joana
d’Arc, el primer per la seva aurèola mística i poètica d’entendriment per les coses
humils; la segona per la gran tenacitat d’amor al cel i a la pàtria [...] Palesà aquest
pregon sentiment fent-se terciari, i franciscà precisament»; vegeu P. PRAT UBACH,
Junceda, home exemplar, Barcelona 1969, p. 79 i 86.

282. «Con Junceda se va una época: la del resurgimiento de la espiritualidad
catalana en el arte. Con Folch i Torres y [con] Millet, por ejemplo, forma un grupo
cuya actuación ha dejado tras sí una personalidad inconfundible [...] Junceda honró
al V.O.T. de Pompeya con el cargo de Ministro»; vegeu JOSEP M. DE VERA, «J.G.
Junceda», dins ApFran. XXXV (1948), p. 202-203.

283. «Homenaje a Juan Junceda. El jueves 26, fiesta de la Ascensión, los Tercia-
rios Franciscanos de Barcelona Ciudad homenajearon al insigne dibujante Juan
Junceda [...] Disertaron en este acto José M. Folch y Torres, uno de los más íntimos
colaboradores del finado, y el P. José M. de Vera, capuchino»; vegeu ApFran. XXXVI
(1949), p. 391-392. En aquest acte d’homenatge, a més dels familiars, hi participiaren:
Joaquim Carreras i Artau, Ramon Rucabado, Joaquim Civera i Sormaní, Josep M.
López-Picó, Miquel Saperas, Joaquim Renart i Josep M. Garrut.

284. «En Barcelona falleció el domingo día 8 de octubre [1944], a la edad de los
76 años, don Antonio Utrillo y Viadera, terciario franciscano de Pompeya, dibujante
insigne que ilustró varios números de nuestra revista El Apostolado Franciscano»,
vegeu ApFran. XXX (1944), p. 190. Pòstumament es publicaren, encara, algunes de
les seves il·lustracions com, per exemple, l’emprada en la versió dels versos
verdaguerians de J.B. Gomis; vegeu ibídem, XXXII (1945), p. 205.

285. Vegeu Lliga del Bon Mot 1908-1918. Report, Barcelona 1918, p. 67-68:
«Cartells i anuncis».
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Pompeia,286 al qual ens hem referit més amunt, i que, com Junceda,
solia estiuejar també a Blanes. L’artista arenyenc Pere Nogueras i
de Prats, bon amic alhora de Junceda i de Ruyra, certifica aquestes
visites –autèntiques obres de caritat– tal com el mateix Junceda li
confià:

«Mestre Ruyra està malalt i al llit. La seva deixadesa física es
feia, si era possible, més patent, agreujada per la manca d’atenció
de la seva esposa. El cas és que, amb un peu ja a l’altre barri, jeia
enllitat al seu pis de Gràcia, on en Junceda anava de tant en tant a
fer-li companyia en tantes hores del dia que es passava sol,
abandonat».287

Quan morí Junceda, el 10 de setembre de 1948 a Blanes, fou
amortallat amb l’hàbit de Sant Francesc.288 L’havia ajudat a ben morir
el caputxí Josep M. de Vera, escultor i pintor força vinculat amb
Junceda a través de Pompeia, el qual pronuncià una oració fúnebre al
cementiri blanenc.289

Pel que fa a Josep M. Folch i Torres –un dels homes més estimats
de Catalunya– cal dir que mantingué una estreta vinculació amb el
pare Rupert M. de Manresa, qui per Nadal de 1916 li féu estrenar Els
Pastorets al «Coliseu Pompeia», amb música del mestre Antoni
Català.290 En els anys difícils de la postguerra, Josep M. Folch i
Torres demanà l’admissió en el terç orde franciscà i pogué professar-

286. L’escriptor Josep Miracle fa esment dels ideals franciscans que compartien
Ruyra i Junceda, vegeu J. MIRACLE, «Franciscanisme», dins D’ací d’allà [1931],
recollit i publicat per Pere PRAT UBACH, Junceda, home exemplar, Barcelona 1969, p.
248-249.

287. Vegeu P. NOGUERAS, «En Joaquim Ruyra i Oms», dins Arenys. Vida
Parroquial, núms. 441-442 (juliol 1985), p. 160-161.

288. «Junceda era hijo espiritual de San Francisco, pues pertenecía a la Tercera
Orden Franciscana, que le honró con el cargo mayor de hermano Ministro, y el hábito
franciscano que tanto respetaba le sirvió de mortaja», vegeu JOSEP M. DE VERA, «Talis
vita, finis ita!», dins Junceda, Barcelona 1952, p. 218.

289. «En el cementiri, Fra Josep Maria de Vera, caputxí, pronuncià l’oració fú-
nebre i el cos fou dipositat en la tomba. Des d’aquell moment els blanencs el tenien
per sempre més amb ells, i ell podia estar per sempre més en el repòs de Blanes, de
cara al mar, prop d’on reposava també el seu amic, l’estimat Joaquim Ruyra»; vegeu
P. PRAT UBACH, Junceda, home exemplar, Barcelona 1969, p. 220.

290. Vegeu J. MIRACLE, Josep Maria Folch i Torres, Tàrrega 1971, p. 319-320.
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hi poc temps abans de morir.291 En la represa de les activitats culturals
i espirituals dels terciaris de la postguerra, Folch i Torres es prestà a
col·laborar-hi, activament, amb escrits,292 conferències i parlaments.293

Quan morí cristianament,294 el dia 15 de desembre de 1950, el seu
cos, seguint el costum dels tercerols, fou amortallat amb l’hàbit de
Sant Francesc295 i el dibuixà de faisó molt expressiva Ricard Opisso.
Una cunyada de Josep M. Folch i Torres, Maria Luandra, vídua de
Manuel Folch i Torres, havia ingressat, també, l’any 1934 al terç orde
de l’Ajuda.296

Semblantment, també foren tercerols de l’Ajuda l’arquitecte i poeta
Pere Benavent de Barberà,297 els escriptors Octavi Saltor,298 Tomàs

291. Vegeu LLEÓ DE VILALBA, «L’últim article de Josep M. Folch i Torres», dins
ApFran. XXXVIII (1951), p. 23-24: «Un raig d’alegria il·luminà el seu rostre davant
d’un hàbit franciscà. Josep M. Folch i Torres havia estat admès feia cosa d’un any en
el Terç Orde franciscà, i se sentia feliç d’aquesta gràcia rebuda al final de la seva
vida [...] Venia a parlar-li de la seva pròxima professió com a terciari, ja que estava
acabant l’any del seu noviciat. Després, a oferir-li la presidència d’una vetllada que
en honor de l’Assumpció de Maria organitzava el Terç Orde de Sarrià. Folch i Torres
ha estat un dels homes més estimats de Catalunya [...] Als pocs dies d’haver escrit i
llegit aquestes ratlles, Folch i Torres professava la regla de la Tercera Ordre amb un
fervor i alegria excepcionals. No tardà gaire en visitar-lo la germana mort».

292. Per exemple, poc abans de morir, escriví, tot signant «terciari franciscà» el
treball titulat: «El nostre goig per l’Assumpció de Maria», dins ApFran. XXXVI
(1950), p. 245.

293. Per exemple, en ocasió de la definició dogmàtica de l’Assumpció de Maria
en cos i ànima al cel, el 19 de novembre de l’any 1950, pronuncià, a petició del pare
Lleó de Vilalba dels Arcs, una conferència adreçada als tercerols de Sarrià: «Una
personalidad venerada por toda una generación, el terciario franciscano José María
Folch y Torres, nos dirá algo de lo suyo, de lo mucho que contiene su alma»; vegeu
La Venerable Orden Tercera de Sarriá con motivo de la proclamación... Barcelona
1950, p. 3.

294. Hi ha una sentida nota necrològica, publicada pel seu confrare Tomàs Roig
i Llop, dins les pàgines del butlletí del terç orde dels caputxins; vegeu ApFran. XXVIII
(1951), p. 25.

295. Vegeu J. MIRACLE, Josep Maria Folch i Torres, Tàrrega 1971, làm. XXII:
«Josep M. Folch i Torres amortallat amb l’hàbit de Sant Francesc i la seva mascareta».
Complementàriament, vegeu, també, la nota necrològica de T. ROIG I LLOP, «José M.
Folch y Torres», dins ApFran. XXXVIII (1951), p. 25.

296. AVOTAj., Acta d’imposició d’hàbit i Acta de Professió, (1934), p. núm.
128: Maria Luandra, Vda. de Manuel Folch i Torres.

297. Una germana seva, Assumpció Benavent i de Barberà, ingressà, també, el
1927 al terç orde de l’Ajuda; AVOTAj., Acta d’Imposició i Acta de Professió (any
1927), p. núm. 72. La seva esposa, Anna Torres, pertanyia semblantment al terç orde
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Roig i Llop,299 com també el publicista i sociòleg Joaquim Civera i
Sormaní,300 els quals, vinculats, alhora, en algunes activitats culturals
promogudes pel terç orde de Pompeia,301 col·laborarien molt
intensament en els actes programats durant l’Any Franciscà302 de 1926-
1927, com també amb l’entitat Franciscàlia.303 D’entre els nombrosos
escriptors i pensadors, professos del terç orde, cal fer especial esment
del poeta i pensador barceloní Agustí Esclasans.304 Nascut el 22 de
setembre de 1895, ingressà al terç orde de Sant Francesc el 24
d’octubre de 1954, i fou el creador del «Sistema de Ritmologia». Li

i fou vicemestra de novícies de la congregació de Pompeia, l’any 1928, mentre que el
seu espòs, Pere Benavent, ho era dels novicis; vegeu CatFr. VI (1928), p. 47; ibídem
IX (1931), p. 45. El pare de Pere Benavent fou, també, tercerol de la Congregació
de l’Ajuda: «Sigui un goig per als terciaris la glòria d’aquest arquitecte i poeta
[Pere Benavent i de Barberà], que fa temps alliçona franciscanament els novicis de
Pompeia, i que ha sabut honorar la memòria del seu pare [Pere Benavent], que fou
terciari i vicemestre de novicis [de la congregació de l’Ajuda]»; ibídem XII (1934),
p. 230.

298. De jovenet, però, havia estat de les joventuts franciscanes, o Cordíger, de
Pompeia. L’any 1921, en una festa literariomusical «En llaor de Sant Francesch, poesia
recitada per son autor, Cordíger de Pompeia, Octavi Saltor»; APCC, V.O.T de Barce-
lona, Llig. A-3-27. Morí a Barcelona l’any 1982. Mantingué una llarga i estreta
vinculació amb el pare Evangelista de Montagut, a qui li dedicà, per l’onomàstica de
1943, un exemplar de l’Elogi de la virtut, Barcelona 1935: «Al M.R.P. Joan Evange-
lista de Montagut, O.M.C., en la seva diada de 1943. Homenatge fidel de deixeble en
la [?] disciplina franciscana, O. Saltor, 26-XII-43».

299. Vegeu ApFran. XXXIV (1947), p. 140.
300. Una germana seva ingressà, també, al terç orde de l’Ajuda l’any 1927;

AVOTAj., Acta d’imposició d’hàbit i Acta de Professió, (1927), núm. 72. En els anys
previs a la proclamació de la Segona República, Joaquim Civera feia de mestre de
novicis a la congregació de l’Ajuda, vegeu CatFr. VII (1929), p. 96. Aquest càrrec el
mantingué, encara, els anys de la postguerra, vegeu ApFran. XXXV (1948), p. 149.

301. Vegeu CatFr. VI (1928), p. 47.
302. «Els encarregats d’aquesta feina foren terciaris de la nostra Congregació

de l’Ajuda, els noms dels quals volem consignar ací en agraïdíssim record. Germans:
Joaquim Civera Sormaní, Manuel Thió Rodés, Octavi Saltor Soler, Pere Benavent i
de Barberà i Albert Bassa Puiggròs»; vegeu M. TORROELLA MIR, Crònica... p. 32.

303. Vegeu J.M. PIÑOL, «Franciscàlia: Original experiencia de compromiso fran-
ciscano-laical», dins EstFr. 87 (1986), p. 379-484.

304. Aquest poeta fundador de l’escola ritmològica, escrivia que: «Com tu,
Verdaguer, / jo sóc terciari. / Guia, doncs, el vol / de la ploma blanca / vers el cel on
viu / la pau franciscana»; vegeu A. ESCLASANS, Deus meus et omnia, Barcelona
1958, p. 49.

383



62 VALENTÍ SERRA DE MANRESA

era molt abellidor de mostrar-se terciari,305 i compta amb una extensa
producció franciscana; per exemple, la versió catalana, inèdita, de
Les Floretes de Sant Francesc (Barcelona 1941), el Libro de Horas
Franciscanas (Barcelona 1942) i, dins de la Biblioteca Ritmològica
–que ell mateix va fundar, qualificada per López-Picó «d’una nova
etapa de la lírica catalana»–306 hi publicà, en acurades edicions de
bibliòfil, Germana Mort (Barcelona 1949), Pax et Bonum (Barcelona
1956) i Deus meus et omnia (Barcelona 1957). En la diada del terciari
de 1957, Esclasans rebé un homenatge dels tercerols de Catalunya,
amb parlaments d’Octavi Saltor307 i del caputxí Basili de Rubí. El
poeta Agustí Esclasans sofrí la dura persecució cultural del franquisme,
àdhuc amb un sever empresonament a Barcelona els anys 1939-1940,
on l’assistí i animà espiritualment el pare Hilari d’Arenys de Mar,
segons consta en la dedicatòria del Libro de Horas Franciscanas308

ofert al pare Hilari:309 «Al Rvd. Pare Hilari d’Arenys de Mar,
homenatge i record, en petita penyora d’agraïment, per les bondats
que tingué per mi quan jo estava condemnat, i malalt, a la Presó
Cel·lular de Barcelona. Esclasans, 1942". Agustí Esclasans mantingué
una fonda amistat amb els escriptors i poetes del terç orde dels
caputxins, com Tomàs Garcés, Manuel Bertran i Oriola, i Octavi Saltor,
junt amb altres poetes i artistes d’esperit franciscà, com Leandre
Amigó,310 Marc Farell, Josep Gimeno-Navarro311 i Josep M. López-

305. En el volum titulat El poeta solitari, Barcelona 1955, p. 1, hi llegim, en una
dedicatòria adreçada al pare Hilari d’Arenys de Mar: «Amb l’expressió del meu apreci
de terciari franciscà. Esclasans, 1955».

306. Vegeu La Revista (Barcelona 1933), text publicat de nou, a tall de pròleg,
per A. ESCLASANS, Poema de Catalunya, Barcelona 1955, p. 8.

307. «L’Octavi Saltor podria improvizar la presentació, curta, com ell sap fer-
les. Després jo llegiria composicions del meu llibre inèdit Deus meus et omnia»;
Carta d’Agustí Esclasans a Basili de Rubí (Barcelona, 29 octubre 1957; APCC, Fons
Personals: Basili de Rubí, correspondència, s.c.

308. Hi ha, a cada llibre, una dedicatòria impresa que diu: «Al Rvdo. P. Hilario
de Arenys de Mar, homenaje franciscano, agradecimiento inolvidable. Barcelona,
1939-1940».

309. Vegeu A. ESCLASANS, Libro de Horas Franciscanas, Barcelona 1942; (B.H.C,
Sig. 10-2-17).

310. Vegeu Franciscàlia (1958), p. 15-16: «Seglars».
311. Pintor i escriptor, l’any 1950 guanyà el «Premi Ruyra» que es donava des

de l’entitat «Franciscàlia» per la seva obra titulada Tomasetti, vegeu ApFran. XXXVII
(1950), p. 172. Ran de la seva mort, el pare Hilari d’Arenys de Mar li dedicà uns
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Picó. A aquest darrer, l’any 1945, Esclasans li dedicà els versos titulats
«Epigrama de la tendresa», publicats deu anys més tard.312

Semblantment, pertanyia també al terç orde dels caputxins el dramaturg
i poeta Ramon Tor.313

Dels terciaris més eminents de fora de Barcelona, n’hem
d’esmentar el prestigiós dibuixant arenyenc Marià Castells i Simón
(1876-1931), autor de les «magnífiques il·lustracions del Càntic del
Sol, de Sant Francesc d’Assís, a les quals abocà fantasia, art i co-
lor»314 i, alhora, autor també, de les lletres capitals315 del Chorale
Psalterium –que preparà el pare Josep Oriol de Barcelona–316 i de la
senyera de l’Orfeó Seràfic,317 com també de molts ex-libris de temàtica
franciscana318 i de capçaleres. Dels nombrosos tercerols, professos en

versos, sense esmentar, però, cap vinculació amb el terç orde, vegeu ApFran. XLII
(1955), p. 80: «Requiescat, Josep Gimeno Navarro. Poeta franciscà que té abraçat la
terra».

312. Vegeu A. ESCLASANS, El poeta solitari, Barcelona 1955, p. 71.
313. Poeta vinculat als caputxins de Catalunya, escriví algunes poesies

franciscanes a la revista del terç orde; vegeu, per exemple, ApFran. XXXVII (1950),
p. 215. És inserit per Basili de Rubí a la llista de poetes tercerols, perquè darrera del
seu nom hi afegia T.F., vegeu Franciscàlia (1958), p. pp. 14-15. Ramon Tor mantingé
una bona relació amb Hilari d’Arenys de Mar i Evangelista de Montagut, a qui dedicà,
a cadascú, un exemplar de la Gala d’homenatge a Ramon Tor, Barcelona 1950.

314. Vegeu P. NOGUERAS, Gent d’Arenys, Vol. I, Arenys de Mar 1992, 196.
315. El papa Pius XI lloà la bellesa artística d’aquest Saltiri: «Lodando il lavoro

veramente artistico e il gusto liturgico della decorazione. Essa è devuta alla
cooperazione dell’artista Mariano Castells, terziario francescano, il quale disegnó a
penna il grande frontespizio, i fregi e altre 500 lettere iniziali», vegeu Osservatore
Romano (1 juny 1932), s.f. Vegeu, també, CatFr. IX (1931), p. 24: «La part artística
de l’obra és d’un gran valor. Totes les il·lustracions són degudes a l’enginy de D.
Marià Castells».

316. Vegeu J. ORIOL DE BARCELONA, Chorale Psalterium per omnes singulos
hebdomadae dies dispositum, Manresa 1932. Aquest monumental saltiri coral, en
dos volums, fou editat als obradors de la impremta de Sant Josep de Manresa, i es
distribuí des de l’Editorial Franciscana, instal·lada al convent de Pompeia; vegeu V.
SERRA DE MANRESA, La Província de framenors caputxins de Catalunya: de la
restauració provincial a l’esclat de la guerra civil (1900-1936), Barcelona 2000, p.
299-301.

317. «Autor de la magnífica y valiosa ‘Senyera’ del Orfeó y del ‘Arbre-Seràfich-
Social’» i, també, de la capçalera «Acció Seràfic Social de Arenys de Mar», vegeu
FSer. núm. 56 (1912), p. 432.

318. Dibuixà els bellíssims «Ex-libris» dels caputxins Jacint de Barcelona i Silveri
de Mataró.
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congregacions de fora de Barcelona, més destacables en el camp de
la cultura, cal esmentar el reverend Dr. Josep Pou i Batlle, director
molts anys del terç orde gironí, prevere molt catalanista i expert en
filosofia catalana,319 i també fer referència a l’infatigable sacerdot
terciari, Mn. Anton Navarro, que havia estat rector de Juneda i de
Montclar d’Urgell,320 bon amic dels caputxins, i autor de poesies
franciscanes321 i, alhora, traductor d’Ausoni per a la Fundació Bernat
Metge. Tampoc no ens podem oblidar del prevere terciari vigatà Josep
Rius i Serra,322 que col·laborà a la revista Estudis Franciscans323 i,

319. Ho prova, per exemple, el text d’alguns sermons i conferències que pronuncià
el Dr. Pou. Vegeu Instaurare omnia in Christo. Sermó que en la solemne funció
relligiosa dedicada per la Confraria de St. Jordi canònicament erigida a l’Iglésia
de St. Pere de Galligans de Gerona, al excels Patró de Catalunya, en sa memorable
diada del any 1900, digué D. Joseph Pou y Batlle, Pbre. Catedràtich de Filosofia
del Seminari, Girona 1900 i, també, J. POU I BATLLE, La Filosofia Catalana, sa
existència, sos carácters, sa decadència, y necessitat de sa restauració, Girona 1907.

320. Establert a Barcelona, morí assassinat, «in odium fidei», durant la revolució
de 1936; vegeu Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, Vol. II, Barcelona
2000, p. 711.

321. En solia publicar una a cada fascicle de la revista Catalunya Franciscana,
dins d’una sèrie que titulà «Florilegi de l’any». La darrera que publicà, poc abans
d’esclatar la revolució de 1936, fou la titulada «Estampa de Juny»; vegeu CatFr. XIV
(1936), p. 127. El tercerol i poeta Tomàs Garcés n’edità, l’any 1924, una equilibrada
antologia, la qual prologà el també escriptor i terciari, Octavi Saltor; vegeu Els Poetes
d’Ara. Mossèn Anton Navarro, Barcelona, Imp. Omega, 1924.

322. Nascut a Vic l’any 1891, es formà al seminari. Després cursà filosofia i
lletres a la universitat de Barcelona (1919-1921), i es doctorà a Madrid (1922). Amplià
els estudis a Roma, a la universitat de La Sapienza i a la Pontifícia Escola Vaticana
de Paleografia. Fou arxiver de la secció històrica de la Sagrada Congregació de Ritus
(1930-1961) i, ran de la seva jubilació, el papa Joan XXIII el féu protonotari apostòlic
(1961). Publicà gran quantitat d’articles d’investigació. Morí a Vic el 1966; vegeu
Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, Vol. III, Barcelona 2001, p. 257.

323. Vegeu, per exemple, J. RIUS SERRA, pvre. T.F., La confraria de Santa Eulàlia
del Camp. Extret d’Estudis Franciscans (Barcelona, setembre 1926), p. 174-186.
Aquest treball duu una dedicàtoria que diu: «Magistro Paulo Kehr grato ex animo».
Aquesta revista de pensament i recerca, l’havia fundat l’any 1907 el P. Miquel
d’Esplugues. Vegeu Revista de Estudios Franciscanos. Publicación mensual dirigi-
da por los Padres Capuchinos de Cataluña (Sarrià-Barcelona, anys 1907-1911);
Estudios Franciscanos. Publicación mensual dirigida por los Padres Capuchinos
(Sarrià-Barcelona, anys 1912-1922); Estudis Franciscans. Revista mensual dirigida
pels Pares Caputxins (Sarrià-Barcelona, anys 1923-1936); Estudios Franciscanos.
Revista cuatrimestral de ciencias eclesiásticas publicada por los PP. Capuchinos
de España y América (Barcelona, any 1948 i ss).

386



65APORTACIONS CULTURALS DEL TERÇ ORDE DELS CAPUTXINS

sobretot, amb Paul Kehr en l’obra Hispania pontificia. I hem
d’esmentar, òbviament, Josep M. de Garganta,324 impulsor de la vida
cultural olotina que escriví alguns llibres de poesia;325 Leonci Soler i
March,326 historiador i arxiver manresà, i sobretot, Ramon Arqués i
Arrufat,327 notari, fill de la població de Juneda però resident a les
Borges Blanques, el qual es féu terciari després de l’any franciscà de
1926 i fou germà ministre de la congregació borgenca328 uns quants
anys. La incidència cultural i espiritual de Ramon Arqués329 (1874-
1956) ha estat estudiada pel terciari borgenc Melani d’Urgell –Josep
M. Farré i Companys–,330 que ingressà al terç orde en els primers
mesos de la postguerra, quan feia poc que els frares caputxins havien
reprès llur tasca docent al col·legi de la Mare de Déu de Montserrat.331

Melani d’Urgell ha escrit de Ramon Arqués que «ha estat una de les
personalitats més destacades en el camp del dret, de la cultura i del

324. «El dia 1 de maig [1928] lliurà son ànima a Déu el fervorós terciari Il·lm.
Sr. En Josep de Garganta i Vila-Manyà [...] poeta acurat i traductor admirable de
grans autors estrangers»; vegeu CatFr. VI (1928), p. 114. La seva filla, Consol de
Garganta i Fàbrega, era bibliotecària del terç orde olotí, on havia ingressat l’any
1928, vegeu CatFr. XI (1933), p. 119 i, sobretot, APCC, Llibre-Registre de la V.O.T.
de Sant Francesc. Olot (anys 1928 i 1930), f. 3.

325. L’any 1912 publicà l’aplec poètic titulat Evocacions i, el 1922 el recull
Hores de col·legi. Fou pare del literat i polític Joan de Garganta i Fàbrega, i del
naturalista i botànic Miquel de Garganta.

326. «El dia 24 d’agost [1932] lliurà l’ànima a Déu l’egregi patrici i
exemplaríssim terciari, germà Leonci Soler i March [...]. L’any 1882 fou nomenat
arxiver municipal i començà a ordenar l’arxiu eclesiàstic de la Seu, del qual fou
també nomenat arxiver pel Bisbe de Vich, Dr. Morgades i Gili, l’any 1897, nomenament
que es va fer extensiu a totes les parròquies del Bisbat de Vich»; vegeu CatFr. X
(1932), p. 175 i 208-209: «D. Leonci Soler i March. La seva exemplaritat com a
terciari».

327. Vegeu AOFS, Llibre d’actes de Vesticions i Professions de Germans
Terciaris, Borges Blanques, f. 1, on s’indica que vestí l’hàbit de tercerol la diada de
sant Francesc de 1927, i que professà la Regla Tercera el dia 8 d’octubre de 1928.

328. Vegeu CatFr. VI (1928), p. 264.
329. «El 20 de junio [1956], a los 81 años de edad, falleció en Borjas Blancas el

gran patricio y ejemplarísimo terciario, don Ramón Arqués Arrufat [...] Personalidad
de categoría extraordinaria. Hombre de modestia exepcional»; vegeu ApFran. XLIII
(1956), p. 151-152.

330. Vegeu MELANI D’URGELL, Don Ramon Arqués i Arrufat. Cultura social, fe i
catalanitat, Lleida 1995, p. 110-112: «Germà Ministre del Terç Orde».

331. Vegeu AOFS, Llibre d’actes de Vesticions i Professions, Borges Blanques,
f. 72; on s’indica que vestí l’hàbit de terç orde el dia 7 de maig de 1939, i que professà
el 2 de juny de 1940.
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mecenatge del nostre país. Home d’arrelades conviccions cristianes i
patriòtiques, va saber lliurar-se sense reserves al foment del seu ideal
de fe i catalanitat, fins a sofrir persecució i martiri en les hores més
punyents per a l’Església i la pàtria».332 Ramon Arqués tingué, també,
una gran sensibilitat social, i no només es preocupà de dotar la població
de les Borges Blanques amb una escola catòlica, ans també d’una
Caixa Rural per a facilitar crèdits als camperols que, després de la
guerra civil, restaurà amb diner provinent de la venda de part de les
seves propietats.333

Durant l’Any Franciscà els caputxins comptaren –ultra les
aportacions dels terciaris– amb l’activa col·laboració dels
intel·lectuals, escriptors i amics de Sant Francesc que, sense ser
pròpiament tercerols, com s’ha dit més amunt, mantenien una gran
devoció al «Pobrissó d’Assís», com també una forta vinculació espi-
ritual amb els caputxins.334 La llista d’aquests «amics de sant
Francesc»335 seria molt extensa i ultrapassaria l’objectiu d’aquest
article centrat, exclusivament, en els tercerols «d’obediència
caputxina». Amb tot, no ens resistim d’esmentar-ne alguns com, per
exemple, els escriptors: Joan Maragall,336 Josep Carner,337 i Josep M.

332. Vegeu MELANI D’URGELL, Don Ramon Arqués... p. 23.
333. «Era el fundador y presidente de la Caja Rural de Borjas, creada con apor-

taciones particulares para facilitar créditos a los agricultores. Vino la revolución y
los fondos fueron robados... En 1939, terminada nuestra guerra civil, Don Ramón,
vendiendo parte de sus propiedades, repuso los fondos desaparecidos»; vegeu ApFran.
XLIII (1956), p. 151-152.

334. La crònica de totes les activitats culturals i devocionals, l’oferí el tercerol
J. CIVERA SORMANÍ, «Crònica de l’Any Franciscà», dins CatFr. 5 (1927), p. 273-277.

335. En alguns llocs s’havien estructurat en forma de «Asociación de seglares
que reúne hombres de diferentes edades, con preferencia jóvenes de 17 a 35 años,
que intentan imitar en lo posible la vida de nuestro Padre San Francisco, modelo de
pobreza y de fraterna caridad»; vegeu ApFran. XXIX (1942), p. 142.

336. Vegeu O. SALTOR, «Franciscanismo de Maragall», dins ApFran. XLIII (1956),
p. 6-7: «Los dos máximos poetas del renacimiento catalán, Jacinto Verdaguer en 1902
y Juan Maragall en 1911, vivieron y murieron bajo signo específicamente francisca-
no [...] Esta actitud franciscana se extiende a toda la producción de Maragall».

337. A semblança del seu bon amic Jaume Bofill i Mates, Josep Carner mantingué
una bona relació tant amb el pare Miquel com amb el pare Rupert. Sobre aquestes
relacions, vegeu la testimoniança epistolar editada per J. A. PALOMA, «Correspondència
entre Josep Carner i el pare Miquel d’Esplugues», dins Miscel·lània Pere Bohigas,
Vol. III, Montserrat 1983, p. 373-396; i, també, V. SERRA DE MANRESA, «Epistolari
entre Josep Carner i Rupert M. de Manresa», dins Epistolari de Josep Carner, Vol.
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López-Picó.338 Aquest darrer, que des de jove era membre de les
Congregacions Marianes dels jesuïtes,339 no arribà a professar en el
terç orde pompeià,340 malgrat l’estreta vinculació espiritual amb el
pare Rupert M. de Manresa341 i amb el pare Evangelista de Montagut,
que li era director espiritual,342 i a qui dedicà algunes poesies inèdites
de temàtica franciscana com: Sonet d’Àngels (octubre 1942) i
Assonàncies (octubre 1947). El juny de 1959, l’entitat Franciscàlia

II, Barcelona 1995, p. 451-466. Quan morí la mare de Josep Carner, l’escriptor i
polític féu celebrar misses al santuari de Pompeia: «Misas y funerales en esta Iglesia
de N.S. de Pompeya. Día 28, a las nueve, la misa mensual para el eterno descanso de
Dª María-Ana Puig-Oriol de Carner, q.s.g.h.»; vegeu BDPomp. IV (1913), p. 244.

338. Tot i que, durant l’Any Franciscà de 1926-1927, publicà «Canto Francesc..»,.
dins Jubileu, Barcelona 1926, a tall de contribució literària a dit centenari; vegeu
CatFr. 5 (1927), p. 29-30. Sobre aquest recull poètic, el tercerol Octavi Saltor escrivia:
«Un autor modern assenyalat, Josep M. López-Picó, en la seva ritual ofrena de cada
anyada a les nostres lletres, ha fet una excepció de fidelitat cronològica, datant i fent
aparèixer el seu Jubileu, just en la verídica commemoració d’aquest centenari», vegeu
ibídem, p. 31-32: «Glossa Franciscana».

339. Vegeu Primer Congreso Hispano-Americano de las Congregaciones
Marianas. Crónica. Personal. Documentos. Discursos y Memorias, Barcelona 1905,
p. 650: «José M. López Picó».

340. Segons la testimoniança del terciari i poeta Agustí Esclasans, les despulles
de Josep M. López-Picó foren amortallades amb l’hàbit franciscà: «El cadàver del
mestre, vestit amb la llureia [lliurea] franciscana, fou enterrat l’endemà en el nínxol
número 4.262, pis sisè, departament vuitè, del vell cementiri de les Corts de Sarrià»;
vegeu A. ESCLASANS, «Història de ‘La Revista’. Homenatge a López-Picó», dins
Critèrion núm. 6 (1960), p. 77. Hi havia fidels que, sense ser professos del terç orde,
demanaven de ser amortallats amb l’hàbit franciscà: «Es frecuente ver cómo los fie-
les, pertenecientes a todas las clases sociales, piden ser amortajados con el santo
hábito franciscano [...] Que el hábito sea concedido por el superior competente, o por
delegación suya, pues se trata de una especie de agregación, aunque imperfecta, a la
Orden»; vegeu ApFran. XXXII (1945), p. 304.

341. L’any 1926 li dedicà un exemplar del volum de poesies titulat Invocació
secular: «Al R.P. Rupert M. de Manresa, M[enor] C[aputxí], homenatge fidel de
J.M. López-Picó»; (B.H.C, Sig. 25-5-30).

342. En la nota necrològica que escriví Octavi Saltor no esmenta pas l’adscripció
del poeta al terç orde: «Josep M. López-Picó de tan franciscanes i barcelonines arrels
humanes i literàries [...] A més d’ésser espiritualment dirigit, com Maragall, per un
caputxí, en aquest cas d’ara el P. Evangelista de Montagut [...] López-Picó tingué
una intervenció destacada en el darrer centenari franciscà. El franciscanisme català
comptarà sempre López-Picó com un dels seus més distingits mestres»; vegeu O.
SALTOR, «En la mort del poeta Josep M. López-Picó», dins ApFran. XLVI (1959), p.
151-152.
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féu un homenatge pòstum a Josep M. López-Picó343 –autor de la Coro-
na d’aloses al roser de sant Francesc–344 acte cultural on es posà en
relleu el seu franciscanisme viscut,345 com també s’indicà en la nota
necrològica escrita per Octavi Saltor, on es deia: «El franciscanisme
català comptarà sempre López-Picó com un dels seus més distingits
membres».346

 Entre aquests –diguem-ne– «amics de Sant Francesc», caldria si-
tuar-hi l’escriptor i pintor Josep Gimeno Navarro, el poeta i assagista
Miquel Saperas,347 autor d’uns preciosos versos de temàtica
santfrancescana,348 així com Fidel de Sigmaringen Riu i Dalmau «poeta
llorejat amb la Flor Natural en els Jocs Florals de 1916», bon amic
dels caputxins de Manresa, el qual durant l’Any Franciscà fou vocal
del comitè de cultura que presidia el pare Benet de Santa Coloma i
que, en diversos actes culturals, recità algunes de les seves
composicions d’inspiració franciscana.349 Finalment, cal incloure en-
tre aquests «amics de sant Francesc» Guillem Mitjans i Llampallas i
el dibuixant A. Batllori i Jofré, els quals l’any 1953 publicaren Els

343. Era costum dels tercerols esmentar, en l’esquela mortuòria, la condició de
«terciari franciscà». En el recordatori de Josep M. López-Picó, només hi diu: «vidu
d’Angelina Batllori Deitx. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Acadèmic de la
Reial Acadèmia de Bones Lletres».

344. «Con motivo de la publicación del poema franciscano Corona d’aloses al
roser de sant Francesc, el día 22 de febrero, la V.O.T. de Sarriá homenajeó su autor
con un recital de este poema. Hizo la presentación de tan preclaro poeta, el publicista
y ferviente terciario don Octavio Saltor»; vegeu ApFran. XXXV (1948), p. 74-75.

345. Una bella mostra és el recull poètic de J.M. LÓPEZ-PICÓ, Corona d’aloses
al roser de sant Francesc, Barcelona 1947.

346. Vegeu O. SALTOR, «En la mort del poeta J.M. López-Picó», dins ApFran. 50
(1959), p. 151-152.

347. Poeta de l’escola noucentista, fundà la Veu Gracienca i, durant molts anys,
fou el secretari de l’Orfeó Català. Tractà dels aspectes franciscans de l’obra poètica
de Saperes, el tercerol Octavi SALTOR, «La Itàlia franciscana feta poesia», dins ApFran.
XLIV (1957), p. 30-31. En un dels fascicles que publicava Franciscàlia, el fan membre
del terç orde, car al costat del seu nom hi afegeixen, les sigles T.F.; vegeu Franciscàlia
(1958), p. 14-15.

348. Aquests versos diuen: «Caminaré pels carrers / –i com Sant Francesc hi
transita– / pastor de flors i ametller, / blau del cel de tantes brises».

349. «En Fidel Riu i Dalmau recità sa nova producció Motius Franciscans
(petites glosses). En Fidel amb sa copiosa inspiració ens féu sentir la seva poesia
com una llaminadura»; vegeu En recordança de l’Any Franciscà de Manresa,
Manresa 1926, 117.
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motius del llop, versió catalana, il·lustrada, del poema de Rubén Darío
Los motivos del lobo.350

S’ha pogut documentar, però, la pertinença –una mica tardana,
tanmateix– al terç orde de Sarrià del poeta i polític Jaume Bofill i
Mates (Guerau de Liost),351 molt vinculat als caputxins des de jove.352

Bofill i Mates,353 quan era vicepresident de la Mancomunitat,354 féu
de padrí en la benedicció del nou estendard de la congregació de
tercerols de l’Hospital de la Santa Creu355 i, durant l’any franciscà,
pronuncià, el 3 de febrer de 1927, una conferència a la Sala Parés de

350. Vegeu Els motius del llop. Versió al català del poema «Los motivos del
lobo» de Rubén Darío. [A cura de Guillem Mitjans i Llampallas, amb il·lustracions
d’A. Batllori Jofré]. Barcelona, Ed. Torrell de Reus, 1953.

351. Morí l’any 1933. Semblaria que durant l’any franciscà de 1926-1927, tot i
la seva activa participació en els actes culturals, llavors encara no era terciari, car no
s’esmenta mai la seva adscripció al terç orde amb les sigles T.F., tal com es feia amb
els professos del terç orde; vegeu, per exemple, CatFr. 5 (1927), p. 81: «Magnífica
conferència de l’eximi Poeta, Jaume Bofill i Mates (no hi afegeix pas T.F.!), la qual
ha estat publicada ara en els nostres Estudis Franciscans». Tal com ja hem vist més
amunt, pertanyia a la Congregació del terç orde de Sarrià i, alhora, a les Congregacions
Marianes dels jesuïtes, vegeu Primer Congreso Hispano-Americano de las Congre-
gaciones Marianas, (Barcelona 1905), p. 642.

352. Jaume Bofill i Mates, «Guerau de Liost», mantingué una fonda relació
d’amistat i dependència espiritual amb el pare Miquel d’Esplugues i, sobretot, amb
el pare Rupert M. de Manresa. Sobre aquesta amistat, vegeu el treball de J. A. PALO-
MA, «Epistolari del P. Miquel d’Esplugues amb Jaume Bofill i Mates», dins
Miscel·lània Joan Gili, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 407-430 i, també,
vegeu, V. SERRA DE MANRESA, «Cartes de Carner i Guerau de Liost a Rupert M. de
Manresa», dins EstFr. 90 (1989), p. 277-293. A la Biblioteca Hispano-Caputxina, hi
ha un exemplar de luxe (il·lustrat per Esteve Monegal) de La Montanya d’Amethystes,
Barcelona 1908, dedicat al pare Rupert: «Al dilectíssim Pare Rupert M. de Manresa,
arca de puríssims col·loquis confidencials, font d’amables admonicions directives,
Pare, mestre y amic»; (B.H.C., Sig. 7-4-18).

353. Era profés de la Congregació de Sarrià; APCC, [Libro]-Registro [de la]
V.O.T. de Sarriá, f. 9: «Bofill y Matas, Jaime. Paseo Bonanova, 112 1º».

354. Sobre l’activitat política i literària de Bofill i Mates, vegeu, principalment,
el treball d’Albert MANENT, Jaume Bofill i Mates, Guerau de Liost. L’home, el poeta,
el polític, Barcelona 1979.

355. «Acabat l’ofici el M.R.P. Josep de Besalú, Comissari Provincial de la V.O.T.
procedirà a la benedicció del nou estendart, actuant de padrins en aital acte D. Jaume
Bofill i Matas, Vis-President de la Mancomunitat de Catalunya, i Dolors Macià de
Puig i Cadafalch»; APCC, V.O.T de Barcelona [Hospital Santa Creu], Llig. A-3-27.
Acabats els actes litúrgics, hi hagué una vetllada literariomusical, «amb rondalles
catalanes contades per N’Aureli Campmany».
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Barcelona, titulada: «L’esperit de Sant Francesc»356 i, semblantment,
el dia 3 de maig de 1927 en donà una altra al Palau de la Música
Catalana que titulà: «L’afalac franciscà», la qual fou publicada dins
del volum miscel·lànic Franciscalia357 i, també, en forma d’extret.358

A propòsit de l’escriptor Josep Carner,359 al·ludit més amunt,
malgrat la seva fonda vinculació amb els caputxins, no es pot certifi-
car, però, la seva adscripció al terç orde (ho era la seva primera espo-
sa Carmen de Ossa); amb tot, sí que s’ha pogut registrar la participació
del jove poeta Josep Carner a la vetllada literariomusical que els
terciaris de l’Ajuda programaren, per al dia 30 de setembre de 1906,
per tal de celebrar el setè centenari de la vocació del Pobrissó d’Assís,
en els locals de l’Associació de Catòlics del carrer de la Canuda, amb
una poesia escrita i recitada pel mateix Carner titulada L’Ordre Ter-
cera,360 en un moment en què Carner havia començat a deixar els
cercles d’influx jesuític361 i havia passat a l’àmbit espiritual dels

356. Vegeu M. TORROELLA MIR, Crònica... p. 33: «El 3 de febrer [1927], una
conferència pública a la Sala Parés, fou donada per Jaume Bofill i Matas, versant
sobre L’esperit de Sant Francesc». Aquesta conferència fou publicada per l’Editorial
Franciscana; vegeu J. BOFILL I MATES, Notes sobre l’esperit de Sant Francesc, Barce-
lona, Ed. Franciscana, 1927. Inicialment, però, s’havia publicat dins EstFr. 29 (1927),
p. 60-89, i fou molt lloada pel crític literari, i terciari franciscà, Manuel de Montoliu:
«L’estudi de Bofill i Mates constitueix, avui per avui, l’aportació més lúcida, profun-
da i densa amb què la nostra intel·lectualitat catòlica ha contribuït a il·luminar la
figura de Sant Francesc [...] L’estudi de Bofill i Mates, per la seva excel·lència
qualitativa, és digne de destacar-se positivament entre els millors homenatges que la
intel·ligència mundial ve oferint en l’ocasió del present centenari franciscà»; vegeu
M. de MONTOLIU, Breviari crític, Vol. III, Barcelona 1931, p. 322.

357. Vegeu Franciscalia (Barcelona 1928), p. 14-22.
358. Vegeu J. BOFILL I MATES, L’afalac franciscà Barcelona, Ed. Franciscana,

1928.
359. Sobre la vida i projecció literària de Josep Carner, vegeu, principalment, el

treball d’Albert MANENT, Josep Carner i el Noucentisme. Vida, obra i llegenda, Bar-
celona 1969.

360. Vegeu Recort dels Reverents PP. Caputxins y les Venerables Ordres Terce-
res de Barcelona, al seu Seràfich Fundador y Patriarca Sant Francesch, en el setè
centenari de la seva vocació. Octubre de 1906; (APCC, V.O.T de Barcelona, Llig.
A-3-27). Complementàriament, vegeu, també, MenSer. XXIII (1906), p. 324-330:
«El Séptimo Centenario de la Vocación de San Francisco de Asís y los Padres Capu-
chinos de Barcelona».

361. Josep Carner pertanyia a les Congregacions Marianes dels jesuïtes; vegeu Pri-
mer Congreso Hispano-Americano de las Congregaciones Marianas. Crónica. Perso-
nal. Documentos. Discursos y Memorias, Barcelona 1905, p. 644: «José Carner Puigoriol».
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caputxins, quan el pare Rupert M. de Manresa encarregà al llavors
jovençà escriptor Josep Carner la versió al català de I Fioretti, que
fou publicada a Barcelona l’any 1909, amb un pròleg del pare
Rupert.362 Anys després, Josep Carner es vincularia espiritualment amb
el pare Miquel d’Esplugues i, algunes vegades, col·laborà en la revis-
ta Criterion.363

Una mica més tard –i sembla que a iniciativa del pare Frederic de
Berga– l’escriptor Joaquim Cases-Carbó endegà la traducció al català
el «Càntic a les criatures» de Sant Francesc.364 Totes aquestes
iniciatives del franciscanisme cultural es desenvolupaven en una
circumstància històrica en què els caputxins de Catalunya entraven
de ple en el moviment de redreç cultural que es vivia a Catalunya,

362. Vegeu Floretes de Sant Francesch. Versió catalana de Joseph Carner.
Pròlech del R.P. Rupert M. de Manresa, menoret caputxí. Barcelona, Ed. Gili, 1909.
Quan l’any 1957 es reedità la versió, no es publicà aquest prolèg i tampoc no s’esmentà
que Carner fos tercerol. Per exemple, Octavi Saltor [que signa sempre T.F., i es complau
d’assenyalar la pertinença d’intel·lectuals i escriptors al terç orde], ran d’aquesta
nova edició de les Floretes escriví: «El gran poeta català, que tanta amistat tingué
amb alguns caputxins de la província religiosa de N.S. de Montserrat, entre ells, els
PP. Rupert M. de Manresa i Miquel d’Esplugues, per exemple, ha sentit sempre una
singular preferència pels temes franciscans»; vegeu O. SALTOR, «Les Floretes de Sant
Francesc en català», dins ApFran. XLIV (1957), p. 203-204.

363. Vegeu, per exemple, J. CARNER, «El Déu llunyà i el Déu pròxim», dins:
Criterion VII (1931), p. 394-310. Aquesta primera revista de filosofia en llengua
catalana la fundà el P. Miquel d’Esplugues l’any 1923, amb una segona època inicia-
da pel P. Basili de Rubí l’any 1959, vegeu Criterion. Revista trimestral de Filosofia.
(Barcelona, anys 1925-1936), 12 vol. i, també Vegeu Criterion [segona època], (Bar-
celona 1959-1968), 37 núms.

364. Vegeu J. CASES-CARBÓ, Lloances a Déu i a totes ses creatures que féu Sant
Francés[c] d’Assís, com era malalt a Sant Damià, prop de la ciutat d’Assís en
setembre de 1225. Text original italià amb la traducció catalana de Joaquim Cases-
Carbó. Barcelona, Imp. L’Avenç, 1915. L’escriptor i traductor Joaquim Casas,
notablement marginat pels literats noucentistes, mantingué una bona amistat i relació
amb el caputxí Frederic de Berga, a qui dedicà, el 22 d’agost de 1910, la recopilació
d’assaigs nacionalistes titulats Catalònia, amb aquests termes: «Al Pare Frederic de
Berga, caputxí. Record d’afecte de Joaquim Cases-Carbó»; (exemplar conservat a la
B.H.C., Sig. 17-1-17). L’any 1935, Cases-Carbó publicà una edició poliglota del
Càntic de les Criature; vegeu Una poesia universal. El Cant al Sol de Sant Francès[c]
d’Assís en cinquanta llengües amb música del Mestre Pahissa precedit d’una
introducció de Joaquim Cases-Carbó, (Barcelona 1935), p. 43: «El Cant al Sol. Lletra
de J. Cases-Carbó. Música de Jaume Pahissa». L’any anterior havia publicat el recull
titulat: Poesies Franciscano-Maragallianes, Barcelona 1934, el qual fou ressenyat
per Agustí de Montclar; vegeu CatFr. XIII (1935), p. 48.
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establint alhora, una intensa relació amb el Foment de Pietat Catala-
na,365 entitat que es comprometé, l’any 1921, a tirar endavant la Bi-
blioteca Ascètica Franciscana366 al servei, principalment, dels membres
del terç orde franciscà.

La congregació (o fraternitat franciscana seglar) del convent de
Sarrià (juntament amb la de Pompeia) donà terciaris molt eminents,
com el músic i compositor Antoni Gibert,367 l’escultor Lluís de F.
Argullol,368 l’orfebre Antoni Urpí, l’escriptor Josep Delclós i Mollera
–traductor al català de la Vida de Sant Francesc de G. K. Chesterton–
el ja esmentat escriptor i poeta Agustí Esclasans i Folch, l’escriptora
feminista Dolors Monserdà de Macià, molt vinculada als caputxins
–especialment amb Rupert M. de Manresa, Francesc de Barbens i
Miquel d’Esplugues–, la qual solia participar, com ja esmentàvem,
amb conferències, en els actes programats pels terciaris. Per exemple,
l’any 1911, en la vetllada literariomusical que els tercerols desenvoluparen
en els espais de la sala de la «Joventut Tradicionalista» de Sarrià,
Dolors Monserdà donà una conferència titulada: «Apostolat de les
terciàries».

365. En els prospectes de propaganda de la nova col·lecció, hom hi llegia:
«BIBLIOTECA ASCÈTICA FRANCISCANA. Foment de Pietat Catalana ha acollit la idea
de la publicació d’aquesta ‘Biblioteca’ a càrrec dels Caputxins de Catalunya, la
qual es proposa publicar els millors textos dels mestres de la mística franciscana
migeval, fins ara desconeguts del gran públic pietós. A Catalunya, on la influència
tradicional franciscana es veu palesa en la pietat i en els costums, el coneixement
de les doctrines de l’escola seràfica serà altament beneficiós»; APCC, Publicacions,
Llig. A-15-9.

366. El primer volum de la col·lecció fou: Escrits autèntics del Pare Sant
Francesc. Traducció catalana amb notes introductòries del Rd. P. Antoni M. de Bar-
celona, Barcelona 1921; el primer exemplar fou dedicat «Al M. Rd. P. Frederic de
Berga, Ministre Provincial, afectuosament fr. A. Mª. Sarrià, 10 novembre 1921»;
Exemplar conservat a la B.H.C., Sig. 17-1-37.

367. L’any 1910 era mestre de novicis de la fraternitat franciscana seglar de
Sarrià; vegeu FSer. núm. 30 (1910), p. 205. Morí l’any 1943: «En Sarriá, a la avan-
zada edad de 92 años ha fallecido santamente el piadoso y siempre ejemplar hermano
terciario D. Antonio Gibert y Roig, fundador y director durante muchos años del
Orfeón Seráfico de Sarriá»; vegeu ApFran. XXX (1943), p. 34.

368. Morí l’any 1946 essent ministre honorari dels tercerols sarrianencs: «Per-
tenecía a esta O.T. de Sarriá, de la que fué Hermano Ministro, y de la que actual-
mente era Ministro honorario, el reputado escultor y sincero admirador de la Or-
den Franciscana, don Luis de F. Argullol Arnaus»; vegeu ApFran. XXXIII (1946),
p. 12.
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Cal esmentar amb recança que, tot i el fort influx de l’espiritualitat
franciscana en l’obra arquitectònica d’Antoni Gaudí,369 no consta pas
l’adscripció de l’arquitecte al terç orde franciscà,370 ans més aviat,
sembla, deuria ser congregant servita,371 perquè fou amortallat amb
l’hàbit de la Mare de Déu dels Dolors.372 Lamentablement, tampoc
hem pogut documentar l’adscripció de l’escriptor i poeta Joan Maragall
al terç orde franciscà,373 el qual va demanar de ser amortallat amb
l’hàbit franciscà i malgrat que el pare Miquel d’Esplugues afirmés,
en la semblança espiritual del poeta, que «En Maragall era una ànima
tota franciscana».374 Enlloc, però, consta l’adscripció de Maragall al

369. Vegeu A. ESCLASANS, «Ritmes franciscans en l’obra de Gaudí»: Critèrion
núm. 23 (1964), p. 75-80, on no esmenta pas que Gaudí fos terciari franciscà com ho
féu, per exemple, en parlar de Verdaguer: «Com tu, Verdaguer, / jo sóc terciari»;
vegeu Deus meus et omnia, Barcelona 1958, 49.

370. A la processó del Corpus, no hi participava mai entre els tercerols, ni
tampoc consta que ho fos en la seva esquela i làpida mortuòria, com era costum.
Tampoc se’n fa esment a les notes necrològiques de l’època. Per exemple, a la
revista Verdad y Caridad dels caputxins navarresos, sempre ben informada i tothora
atenta a les vinculacions franciscanes dels personatges més destacats de la vida
cultural, social i eclesiàstica, no se’n fa pas ressò: «Muerte de Gaudí. El genial
arquitecto, cuanto ferviente católico, Gaudí, ha fallecido víctima de un fatal acci-
dente, del atropello que el venerable anciano sufrió por un tranvía. Sus funerales
han constituído una imponente manifestación de duelo de todo Barcelona»; vegeu
VCar. 3 (1926), p. 921.

371. Tot i no haver-hi religiosos servites, es mantingueren, després de
l’exclaustració –i àdhuc fins els nostres dies– algunes congregacions de tercerols
servites a Catalunya com, per exemple, a Valls, Vilanova de Cubelles, Badalona,
Bellpuig, etc.

372. Tal com pot veure’s, clarament, en un apunt del dibuixant J. Matamala,
titulat «Gaudí pocos momentos después de su muerte». Vegeu, també, J.M. de
DALMASES BOCABELLA, «Nuestro Gaudí ha muerto», dins El Propagador de la Devo-
ción a San José LX (extr. juliol 1926), p. 17: «El Hermano Riu, que tan cariñosamen-
te había asistido Gaudí durante las horas terribles de la enfermedad, ayudado por
amigos del ilustre difunto, amortajó el cadáver con el hábito de Ntra. Sra. de los
Dolores, quedando el cadáver en la misma cama y habitación en que estuvo enfermo
Gaudí».

373. Existeix un sacerdot, Joan Maragall, profés del terç orde del Collell; vegeu
CatFr. XII (1934), p. 119.

374. Vegeu MIQUEL D’ESPLUGUES, Semblances. En Maragall. El Cardenal Vives.
El bisbe Torres, Barcelona 1916, 59-62: «En Maragall, era un ànima tota franciscana
[...] escollí per a mortalla del seu cos l’hàbit de Sant Francesc [...] Vull, digué, que
m’enterreu amb l’hàbit sagrat de Sant Francesc; afegint-hi al cap d’un moment de
pregona reflexió: ... i descalç».
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terç orde,375 tot i el seu pregon franciscanisme i estreta vinculació als
caputxins.376

En un context de notable puixança del terç orde a Catalunya i
Balears es maldà per tal de formar com calia els membres del terç
orde, i així formaren biblioteques als locals de cada congregació del
terç orde, amb obres de temàtica espiritual i franciscana, especialment
a les congregacions de Palma de Mallorca,377 Arenys de Mar378 i Bar-
celona (Pompeia),379 i àdhuc, també, amb experiències noves de
biblioteques ambulants, inicialment «circulars», i després seguint el
model d’algunes iniciatives que promogueren els caputxins
d’Andalusia al servei del terç orde, primer a Sevilla,380 l’any 1926.

375. Els tercerols de Pompeia escriviren l’any 1960: «En el centenari del
naixement de Maragall [...] Hi ha, en ell, una simpatia natural envers la nostra
espiritualitat», però no assenyalen pas que fos membre profés del terç orde franciscà,
vegeu VOTPomp. núm. 125 (octubre 1960), p. 3. Semblantment, la revista Critèrion
en el fascicle extraordinari que li dedicà l’any 1960, tampoc esmenta que Maragall
fos terciari.

376. «En aquesta seva hora darrera, Maragall reclamà, com a figures sacerdotats
del país, el P. Miquel d’Esplugues, el P. Rupert M. de Manresa, el P. Evangelista de
Montagut, amb l’hàbit del qual fou amortallat el poeta», vegeu O. SALTOR,
«Franciscanisme de Maragall»: Critèrion núm. 4 (1960), p. 6. També es feren presents
en les darreres hores de Maragall el bisbe Laguarda i el reverend doctor Josep Dachs,
parent d’Enric Prat de la Riba; vegeu ApFran. XLIII (1956), p. 6-7.

377. «Nostres germans terciaris de Palma han tingut l’acert d’organisar una Bi-
blioteca de la Ordre Tercera»; vegeu FSer. núm. 12 (1908), p. 47.

378. «Biblioteca Popular Terciària. Se ha fundat per a extendrer les bones
lectures»; vegeu FSer. núm. 54 (1912), p. 419.

379. «La nostra biblioteca comprèn biografies de Sant Francesc, de Sant Antoni
de Pàdua, de Santa Elisabet, Santa Margarida de Cortona, Santa Rosa de Viterbo,
entre altres obres sobre el terç orde, sobre franciscanisme, formació espiritual»; vegeu
VOTPomp. núm. 66 (1955), p. 2-3. Procedent d’aquesta biblioteca del terç orde
pompeià, a la B.H.C. es conserva la biografia santfranciscana, en dos volums, de
l’escriptora, i tercerola, Emília PARDO BAZÁN, San Francisco de Asís (siglo XIII),
Madrid 1882, on dedicà un extens capítol al terç orde; (vegeu vol. II, p. 1-31). Emília
Pardo Bazán enllestí una versió al castellà del Càntic de les criatures que l’any 1935
publicà Joaquim Cases-Carbó; vegeu El Cant al Sol de Sant Francès[c] d’Assís en
cinquanta llengües, Barcelona 1935, p. 47-48.

380. «El terciario D. Joaquín Ruiz Campos, bibliotecario, pronunció un discur-
so haciendo historia de la biblioteca creada en ocasión del VII Centenario del Tránsi-
to [de San Francisco]. El Director de la V.O.T., R.P. Sebastián de Ubrique, pronunció
a continuación una breve plática, explicando el objeto y funcionamiento de la biblio-
teca, que no es otro sino que los terciarios se formen en el espíritu de San Francisco»;
vegeu ApFran. XXI (1929), p. 254.
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Els tercerols de Catalunya solien llegir escriptors contemporanis del
nostre país com Balmes i Verdaguer, pensadors socials com Keppler,
Dolors Monserdà i també autors reaccionaris com Josep de Maistre
i altres autors apologistes com Chateaubriand, monsenyor Louis
Gaston de Ségur, o autors realistes d’intenció moralitzadora com el
pare Luis Coloma,381 etc. En l’assemblea de les congregacions
franciscanes del bisbat de Girona, celebrada a l’Olot el 19 d’agost
de 1923, s’acordà d’organitzar cercles d’estudi per a la formació
dels terciaris,382 i d’estructurar «biblioteques circulars d’obres de
pietat i de cultura franciscana en les Congregacions del Terç Orde».383

A Pompeia, s’hi vertebraren uns modèlics «Cercles d’Estudis» on
participà, molt activament, Josep M. Capdevila,384 impulsor del diari
catòlic El Matí,385 escriptor eminent que havia nascut a Olot i, des
de molt jove, vinculat als frares caputxins i profés del terç orde
pompeià. Acabada la guerra civil, els cercles d’estudi foren, en la
represa de la vida congregacional del terç orde, una de les primeres

381. «Biblioteca Popular Terciària [d’Arenys de Mar]. Ja tenim, gràcies a
diferents llibreters y bones persones, diferents obres de Balmes, Chateaubriand,
Van-Tricht, P. Esplugas, Gartry, C[ard]. Wiseman, Pierre l’Ermite, Dolors
Monserdà, Keppler, P. Coloma, Joseph de Maistre. Fa pochs dies hem rebut, per a
la nostra naixent Biblioteca, les obres de J. Verdaguer»; vegeu FSer. núm. 54
(1912), p. 419.

382. Abans d’estructurar aquests cercles d’estudis, els tercerols solien formar-
se espiritualment –sobretot– a través de l’obra de FIDEL DE ALCIRA, Conferencias
sobre la V.O.T. de San Francisco de Asís, Valencia 1909; obra sovintment recomanada
des de les publicacions periòdiques adreçades als membres del terç orde: «Recomen-
damos eficazmente a todos los terciarios en general, pero a los Directores de herman-
dades terciarias en particular»; vegeu ApFran. núm. 11 (1909), p. 13-14.

383. Vegeu CatFr. 1 (1923), p. 216.
384. «Des del mes de novembre de l’any passat, han anat succeint-se, cada quinze

dies, les reunions de terciaris de Pompeia per al Cercle d’Estudis, en els quals han
dissertat els següents terciaris: Josep M. Capdevila de Balanzó, Joan Junceda»; vegeu
CatFr. XI (1933), p. 166.

385. En el full de presentació d’El Matí, Josep M. Capdevila, l’octubre de 1928
escrivia: «No pensem pas preparar el diari catòlic, sinó un diari catòlic que vol
conviure germanívolament amb els altres, tant els del catolicisme declarat com els de
catolicisme biològic». Entre els promotors del diari hi havia força terciaris vinculats
als caputxins com Joaquim Ruyra (que encapçalava la llista d’adhesions del full de
propaganda), Ramon Tor, Josep M. Folch i Torres, Joaquim Civera Sormaní, Joaquim
Mir, etc. Aquest diari catòlic independent es començà a publicar el 24 de maig de
1929 i, durant la revolta del juliol de 1936, els tallers foren confiscats per tal d’editar-
hi el periòdic socialista titulat Treball.
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activitats que promogueren els tercerols, principalment a Barcelona
(Pompeia) i a Tarragona.386

Cal esmentar també els artistes olotins. En l’escaiença de l’Any
Franciscà (1927), cadascú féu el regal d’una obra artística de temàtica
franciscana per tal d’ajudar a l’embelliment i decoració del convent
de caputxins,387 i és que el destacat pintor de l’escola olotina, Josep
Olivet Legares, era profés del terç orde franciscà olotí,388 i el pintor
Joaquim Mir –que fou amortallat amb l’hàbit caputxí– mantingueren
una estreta vinculació amb els caputxins d’Olot, especialment amb
Josep M. de Vera.389 Cal fer esment, ací, del tercerol arenyenc Marcel·lí
Vila –expert en art lítúrgic– autor de les expressives estacions del Via
Crucis de l’església conventual dels caputxins d’Arenys de Mar,
elaborades en els primers anys de la postguerra, d’un estil auster, però
agosarat i modern. I, d’altra banda, no podem pas silenciar l’aportació
iconogràfica de la pintora Montserrat Casanova, terciària, experta en
el gravat i pintura mural que, acabada la guerra civil, decorà l’altar
major del santuari de l’Ajuda.390

Un moment de gran maduresa per al franciscanisme cultural fou,
com hem vist, la celebració del VII centenari del traspàs de Sant
Francesc, anys 1926-1927, tal com ho posà ja en relleu el pare Basili

386. «Durante este mes de septiembre se reanudarán en Tarragona los Círculos
de Estudios especializados para terciarios»; vegeu ApFran. XXIX (1942), p. 150.

387. «Amb motiu de l’Any Centenari de la mort del Pare Sant Francesc, artista
sublim qui sapigué sentir i viure la bellesa divina de la creació, el sant qui també
trepitjà la nostra terra, els artistes olotins, Josep Gelabert, pvre.; Celestí Devesa;
Melcior Domenge; Iu Pascual; Martí Casadevall; Francesc Vayreda; Josep Olivet;
Ignasi Mallol; Josep M. Mir Mas-de-Xexàs i Bartomeu Mas, en acte d’homenatge
perpetual, han fet cada u als seus frares els caputxins d’Olot, un fruit de la seva
inspiració. Agraït el convent a una tal gentilesa oferí als dits artistes d’ésser
pendonistes en la processó que surt de la seva església el dimarts de l’octava de
Corpus»; vegeu CatFr. 5 (1927), p. 187.

388. Vegeu NOLASC DEL MOLAR, «El pintor Josep Olivet Legares», dins: ApFran.
XLVI (1959), p. 156-158: «Ell, terciari del Pare Sant Francesc i amic especial de
l’Ordre Caputxina».

389. Vegeu Josep M. de Vera (Alfons Ramon i Uribe), Barcelona 1992, p. 68-69:
«El Mir que jo vaig conéixer»; ibídem, p. 97.

390 .«El día 26 de junio pasado fueron bendecidos solemnemente por el Exmo. y
Rmo. P. Fr. Matías Solá Farell, Obispo titular de Colofón, las hermosas pinturas que
adornan el Altar Mayor de la Capilla [de N.S. de la Ayuda]. Se deben a la mano
artística de Montserrat Casanova, terciaria capuchina»; vegeu ApFran. XXXVI (1949),
p. 446.
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de Rubí en un extens article publicat l’any 1985, poc abans del seu
traspàs.391 Durant aquest any franciscà foren vocals de la comissió
d’actes culturals escriptors professos del terç orde (Joaquim Ruyra,
Pere M. Bordoy Torrents,392 Jaume Bofill i Mates, Pere Benavent,
Octavi Saltor), juntament amb escriptors vinculats als caputxins que,
encertadament, podem qualificar «d’amics de sant Francesc», com
els ja esmentats Josep Carner, Fidel de S. Riu, Ramon Rucabado i
Marià Manent,393 entre d’altres. Les principals publicacions, fruit
d’aquest centenari franciscà, foren la vida de Sant Francesc que,
documentadament i en perspectiva catalana, publicà el pare Antoni
M. de Barcelona,394 com també l’acurada miscel·lània titulada
Franciscalia,395 en la qual participaren els més destacats investigadors
i escriptors de Catalunya, com: Pere Bohigas, Tomàs Carreras i Artau,
Josep M. Capdevila, Agustí Duran i Sampere, Manuel de Montoliu,
Josep Puig i Cadafalch, Ferran de Sagarra, Jordi Rubió i Balaguer,
Ferran Valls i Taberner, Valeri Serra i Boldú, entre molts altres.

En els anys de repressió cultural que promogué la dictadura fran-
quista, les diverses congregacions de tercerols afavoriren la represa
de l’ús del  català  en actes  cul turals  interns i ,  també,  en
representacions teatrals moralitzants i catequitzadores. Per exemple,
l’any 1945 el pare Venanci d’Arenys de Mar estrenà, als locals de
«Joventut Seràfica» d’Arenys de Mar, l’obra titulada Passió i Mort

391. Vegeu BASILI DE RUBÍ, «Expansió cultural del franciscanisme a la dècada
1926-1936», dins EstFr. 86 (1985), p. 603-660.

392. Morí l’any 1951. Fou prevere i secretari de la secció de ciències de l’Institut
d’Estudis Catalans. Era profés del terç orde dels caputxins, i no pas «membre del terç
orde dominicà, i finalment terciari del Carme», com es llegeix al Diccionari d’història
eclesiàstica de Catalunya, Vol. I, Barcelona 1998, p. 337. Tingué una activa
participació en l’assemblea terciària d’Olot (19 setembre 1923): «Se da la lectura del
discurso del terciario D. Pedro M. Bordoy, cual tema es ‘veritable concepto del espí-
ritu franciscano’, etc.»; vegeu ApFran. XV (1923), p. 142. Ran de la seva mort,
l’entitat Franciscàlia li dedicà una sessió d’homenatge: «Franciscalia tributará un
sentido homenaje a uno de sus primeros socios, don Pedro Mártir Bordoy Torrents,
presbítero, recientemente fallecido»; vegeu ApFran. XXXIX (1952), p. 81.

393. Vegeu CatFr. 4 (1926), p. 35: «L’any franciscà a Catalunya».
394. Vegeu ANTONI M. DE BARCELONA, Vida de Sant Francesc d’Assís. Barcelo-

na, Ed. Franciscana, 1927.
395. Vegeu Franciscalia. En la convergència centenària del trànsit del

‘Poverello’ (1226), de la seva canonització (1228), i de l’autoctonia de l’orde caputxí
(1528). Barcelona, Ed. Franciscana, 1928.
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de N.S. Jesucrist, en llengua catalana.396 Aquest ús cultural del català
fou promogut, molt especialment, des de l’entitat Franciscàlia, la
qual inicià la seva singladura l’any 1949, amb gran diversitat
d’activitats397 promogudes i coordinades pels terciaris vinculats als
caputxins, tal com ho recordà Josep M. Piñol.398 En aquests anys
difícils, pel que fa a les aportacions del franciscanisme cultural fou
força significativa la publicació, el 1947, del recull titulat Antologia
Lírica Franciscana, que publicà Torrell de Reus,399 amb poetes
catalans i mallorquins,400 professos del terç orde, tant dels vinculats
als framenors caputxins401 com als framenors de la unió lleonina, i
d’altres poetes «amics de sant Francesc».402 En aquest període,
òbviament, hi hagué notables escriptors d’expressió castellana
vinculats al terç orde dels caputxins, com Eugenio Ruiz de Olano403

396. L’obra s’estructurava en divuit quadres, i es presentava al públic com a
«inédita del P. Venancio de Arenys de Mar, dirigida en su aspecto artístico por don
Carlos Xena, y en su aspecto musical por Javier Maimí»; vegeu ApFran. XXXII
(1945), p. 129.

397. «Franciscalia. Inauguró sus círculos de estudios en la Casa del Terciario
(Cambios Nuevos, 1 1º 2ª) el día 24 de marzo [...] El día 27 de abril, fiesta de la
Virgen de Montserrat, el Exmo. y Rmo. P. Matías Solá Farell bendijo la restauración
de los locales y una imagen de San Francisco que los preside, obsequio del escultor
José M. Camps Arnau»; vegeu ApFran. XXXVI (1949), p. 389.

398. Vegeu J.M. PIÑOL, «Franciscàlia. Original experiencia de compromiso fran-
ciscano-laical», dins EstFr. 87 (1986), p. 379-484.

399. Vegeu Antologia Lírica Franciscana. Barcelona, Ed. Torrell de Reus, 1947;
[amb xilografies de Josep M. Nuet Martí –molt vinculat als caputxins de Sarrià–
acolorides per M. Benavent]. L’antologia comença amb «una tria de l’obra de
Verdaguer, que fou el màxim poeta franciscà» (ibídem, p. 9). En la revista dels tercerols
vinculats als frares caputxins s’escriví, a propòsit d’aquesta antologia lírica, que:
«Constituye un acontecimiento en la historia del franciscanismo la publicación de
una Antología Franciscana que contiene más de 125 poesías de otros tantos poetas
catalanes»; vegeu ApFran. XXXIV (1947), p. 239.

400. Com Maria Antònia Salvà, Miquel Costa i Llobera, Josep M. Tous i Maroto,
etc.

401. Per exemple, Joan Llongueres, Agustí Esclasans, Pere Benavent, Tomàs
Garcés, Octavi Saltor, Joaquim Civera Sormaní, Mn. Antoni Navarro, Manuel
Rocamora i, també, Artur Masriera i Francesc d’Assís Ubach i Vinyeta, etc.

402. Com Miquel Saperas, Guillem Mitjans i Llampallas, Josep Gimeno-Nava-
rro, Josep M. López-Picó, Sebastià Sànchez Juan, Osvald Cardona, etc.

403. Per exemple, amb una bella il·lustració del tercerol pompeià Antoni Utrillo,
l’any 1944, Ruiz de Olano publicava a la revista-portaveu del terç orde, la poesia
titulada «Eucaristia», dins de la sèrie mensual «Lira franciscana»; vegeu ApFran.
XXXI (1944), p. 90.
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404. «El 21 del pasado mes de enero durmióse plácidamente en el Señor el fer-
voroso y culto terciario Lorenzo Conde, a los 48 años de edad. Educado en su juven-
tud en un ambiente franciscano, la figura y los ideales del P. San Francisco penetra-
ron tan hondamente en su espíritu que formaron en él una segunda naturaleza»; vegeu
ApFran. XXXVII (1950), p. 60

405. Vegeu Vidas Santificadas. San Francisco de Asís. Por Lorenzo Conde, Ter-
ciario Franciscano, Barcelona 1941. Hi ha una dedicatòria impresa a la portada de
cada volum que diu: «A la memoria de Fr. Félix de Tarragona, O.M. Cap.»

i Lorenzo Conde;404 el primer autor de poesies i prosa de temàtica
franciscana, i el segon autor d’una vida de sant Francesc.405

4. MOTS CONCLUSIUS

Amb aquestes notícies aplegades en aquesta darrera part de
l’article –dedicat a examinar el progressiu inseriment dels terciaris
franciscans a la cultura catalana– hem pogut presentar, amb reforç
documental, una aproximació al franciscanisme cultural i, alhora, hem
possibilitat l’apropament al vessant franciscà de l’ànima del nostre
poble, així com, en la primera part de l’article, hem pogut situar
aspectes de la reeixida acció caritativa, social i catequètica promoguda
pels membres del terç orde franciscà a Catalunya i Mallorca.
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1EL OBISPO BENLLOCH EN LA DIÓCESIS DE URGEL

POLÉMICO PONTIFICADO
DEL OBISPO JUAN BENLLOCH VIVÓ

EN LA DIÓCESIS DE URGEL (1906-1918)1

Vicente CÁRCEL ORTÍ

PRIMERA PARTE

BIOGRAFÍA DEL CARDENAL BENLLOCH

1. TRES ETAPAS EN LA VIDA DEL CARDENAL BENLLOCH

Este trabajo analiza y documenta el conflictivo pontificado que el
obispo Juan Benlloch Vivó tuvo en la diócesis de Urgel a principios
del siglo XX. Un pontificado muy fecundo y positivo en general, pero
desgraciadamente salpicado por una serie de incidentes, provocados
por algunos canónigos y sacerdotes de su misma diócesis que le eran
hostiles, y muy críticos sobre su forma de ser y de comportarse como

1. Siglas y abreviaturas: AAS = Acta Apostolicae Sedis; AAEESS = Archivo
della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari; ASS = Acta Sanctae
Sedis; ASV = Archivio Segreto Vaticano; Arch. Nunz. Madrid = Archivio della
Nunziatura di Madrid; Segr. Stato = Segreteria di Stato; Hierarchia Catholica =
Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, vol. VIII (1846-1903), per R. RITZLER

et P. SÉFRIN (Padua, Messaggero di Sant’Antonio-Editrice, 1978); vol. IX (1903-1922),
per Z. PIETA (Ibid. 2002); DE MARCHI = G. DE MARCHI, Le Nunziature Apostoliche
dal 1800 al 1950 (Sussidi eruditi, 13. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1957).
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2 VICENTE CÁRCEL ORTÍ

obispo diocesano, llegando, en algunos momentos, a convertir en gra-
ves calumnias y difamaciones –carentes por completo de fundamen-
to–, lo que en un principio no pasaban de ser habituales comentarios
de sacristía. Todo ello no impidió que Benlloch gozara del apoyo del
Gobierno y del aprecio de la Corte, así como de la Sede Apostólica,
hasta el extremo de que el papa Benedicto XV lo creó cardenal en su
último consistorio, celebrado en 1921, pocos meses antes de su muer-
te, y ese mismo año le encomendó la fundación en Burgos del Semi-
nario Nacional de Misiones Extranjeras.

Antes de entrar de lleno en la segunda parte, que explica el título
de este trabajo, es conveniente conocer con detalle la biografía de
Benlloch, antes y después de su estancia en Urgel, para centrar poste-
riormente la atención en la que fue la parte más conflictiva de su
pontificado en dicha diócesis.

En la vida de nuestro personaje hay que distinguir tres momentos
diferentes después de su ordenación sacerdotal. El primero corres-
ponde a su etapa como sacerdote en Valencia y en Segovia (en Valen-
cia fue profesor del seminario y párroco, mientras que en Segovia fue
canónigo, provisor y vicario capitular). La segunda etapa corresponde
a su ministerio episcopal en dos diócesis catalanas, entre 1901 y 1918,
primero como obispo administrador apostólico de Solsona y después
como obispo de Urgel. Y la tercera etapa, como arzobispo de Burgos
y cardenal de la Iglesia, desde 1918 hasta su muerte en 1926. En esta
tercera etapa destaca de forma extraordinaria su tarea como fundador
del Seminario Nacional de Misiones de Burgos para el clero diocesano.

Se ha dicho que

«Reconstruir la figura del cardenal Benlloch desde su dimen-
sión misionera, equivale a rehacer una página gloriosa de la his-
toria de las misiones, que abarca simultáneamente a la Iglesia de
Valencia, cuna del Cardenal, y a la de Burgos, su sede episcopal.
Pero resulta obligatorio advertir que la acción misionera empren-
dida por el cardenal trasciende los límites de ambas Iglesias par-
ticulares, y se adentra en el ámbito y en las preocupaciones de la
Iglesia universal. Quien recompone la biografía del cardenal
Benlloch, se siente conducido por la Providencia divina hacia
una empresa que eclesialmente supera todo localismo».2

2. R. ARNAU GARCÍA, «El Cardenal Benlloch, reflexión teológica y acción pasto-
ral en las misiones de la Iglesia»: Anales Valentinos 47 (1998) 43-57. Para dar razón
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2. BENLLOCH HASTA SU PRIMER NOMBRAMIENTO EPISCOPAL

Juan Bautista Benlloch y Vivó nació en Valencia el 29 de diciem-
bre de 1864 y, tras cursar las primeras letras en las Escuelas Pías,
pasó al Seminario Conciliar Central, que le contó como uno de los
alumnos más aventajados de su tiempo y le concedió media beca de
colegial, ganada en reñida oposición y conservada desde el primer
curso hasta el fin de la carrera de Filosofía. Comenzó sus estudios en
el año 1874 cursó seis años de Latín y Filosofía, siete de Teología y
dos de Derecho canónico, y obtuvo la nota de sobresaliente en las
asignaturas de los primeros, de meritissimus en los de Teología y
Derecho, y siempre los primeros premios. Bachiller, licenciado y doc-
tor tras brillantes ejercicios en Teología en octubre de 1887 con la
censura de nenime discrepante, y en Derecho canónico en 1890 con
la misma nota, y bachiller en Artes por la Universidad Literaria de
Valencia, se ordenó de presbítero, previa dispensa pontificia de un
año de edad y a título de patrimonio, el 25 de febrero de 1888.
Literariamente considerado, Benlloch fue considerado por su biógra-
fo, el escolapio Rabaza, «una personalidad de relevante mérito y de
una cultura amplia y profunda, en la que se destacan, perfectamente
equilibradas, las concepciones de la ciencia más abstrusa y los gustos
y cualidades más exquisitos del verdadero artista».3

Durante sus primeros años de sacerdocio se dedicó a la enseñan-
za: fue profesor auxiliar del Seminario Conciliar Central de Valencia
de 1883 a 1887 y numerario de Latín y Humanidades, años en los que
explicó Prosodia y Ortografía latinas, Retórica y nociones de Poéti-
ca, Catecismo y Urbanidad; después fue profesor de Cosmología,
Antropología, Teodicea  y Metafísica, durante doce años, desde 1887
a 1899.4 Pronunció el discurso de apertura del curso académico 1894-

de la obra misionera llevada a cabo por el cardenal Benlloch, el autor de este artículo
analiza sus instituciones y escritos misionales y, en particular, hace el análisis teo-
lógico de la carta pastoral con la que Benlloch dio respuesta a la petición de
Benedicto XV para que fundara un Seminario Nacional de Misiones.

3. C. RABAZA, Sch. P., Biografía del Excmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Juan Bta. Benlloch
y Vivó, Obispo de Urgel y Príncipe Soberano de los Valles de Andorra (Valencia,
Imp. Moderna, 1911), p. 8.

4. Cf. mi «Segunda época del Seminario Conciliar de Valencia (1845-1896)»:
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 45 (1969) 245-314.
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95 sobre el tema De graecae linguae studii merito.5 Durante el curso
de 1899 a 1900, en el seminario conciliar segoviano explicó la Summa
de santo Tomás,6 Quaestiones dificillimae, cátedra que tenía por ob-
jeto esclarecer las más difíciles cuestiones de la teología, «dando
espléndida y cumplida manifestación de aquella universal suficiencia
que le caracteriza, y por razón de la cual sus antiguos condiscípulos,
comprofesores, compañeros y cuantos le conocían presintieron y au-
guraron con rara unanimidad los altos destinos que por la Divina Pro-
videncia le estaban señalados»,7 según refiere su biógrafo.

Colaboró en el célebre Diccionario de ciencias eclesiásticas (Va-
lencia, F. Doménech, 1885-1890), obra en diez volúmenes, realizada
por el canónigo Niceto Alonso Perujo,8 con la colaboración de Juan

5. Valencia, N. Rius, 1894. Pronunciado el 2 de octubre de 1894 (Boletín Oficial
del Arzobispado de Valencia, 1894, pp. 438-439). Cf. mi artículo «Los estudios
teológicos en el Seminario de Valencia (1790-1975)», en Vivir en la Iglesia. Home-
naje al Prof. Juan Agulles (Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Series Valentina.
XLIII) (Valencia 1999), pp. 455-492.

6. Cf. mi artículo «La encíclica “Aeterni Patris” en el Seminario Conciliar Cen-
tral de Valencia (España)», en Atti dell’VIII Congresso Tomistico Internazionale, III
(Città del Vaticano 1981), pp. 317-334.

7.  C, RABAZA, o.c., p. 9.
8. Nacido en Enciso, diócesis de Calahorra, provincia de Logroño, el 20 de mar-

zo de 1841,  y muerto en Valencia, el 18 de mayo de 1890. El 11 de diciembre de 1875
ganó la canonjía doctoral de Valencia, de cuyo cabildo fue secretario y archivero
desde el 18 de abril de 1876. El 4 de octubre de 1876 el cardenal Barrio le confió la
cátedra entonces creada de explicación del Syllabus. En el seminario valentino se
doctoró en Derecho canónico y desde el 1 de octubre de 1878 se le confió la cátedra
de Decretales y Procedimientos. Fue, además, miembro del claustro de profesores
para la colación de grados mayores en Teología y Derecho, examinador sinodal, en-
cargado de la censura de libros y defensor de matrimonios. La restauración tomista
preconizada por León XIII y promovida en Valencia por el cardenal Monescillo en-
contró en Alonso Perujo el hombre culto, inteligente y escritor infatigable capaz de
ejecutar las directrices pontificias. Autor de numerosos libros, folletos y artículos,
Alonso Perujo fue fundamentalmente apologista, compilador y divulgador. Sin ser
creador ni genial en sus escritos, se propuso impugnar los entonces llamados «erro-
res modernos», refutando el racionalismo y las doctrinas disolventes de la sociedad,
que los papas del siglo XIX habían atacado y condenado repetidas veces y la jerarquía
eclesiástica no cesaba de reprobar. Sin embargo, Perujo trabajó activamente para que
las orientaciones de la encíclica Aeterni Patris penetraran en Valencia y dejaran la
impronta que el papa deseaba. Desde 1879 la producción científica de Perujo estuvo
centrada en la edición de la Summa de Santo Tomás, con notas abundantes y comen-
tarios ajustados a los jóvenes estudiantes. Editada en doce volúmenes, bajo el título
Divi Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Summa Tkeologica... a D. D. Niceto Alonso
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Pérez Angulo, antiguo deán de Manila y más tarde fiscal del Tribunal
de la Rota española, que comprendía todo el tecnicismo de las cien-
cias eclesiásticas y una historia completa no sólo de la religión cató-
lica, sino de todas las mitologías, creencias, cismas, herejías y erro-
res desde los tiempos más remotos, unida a biografías de santos, pa-
pas, escritores y personajes célebres.

Socio activo de la Academia científico-literaria de la Juventud
Católica valenciana y muchos años vicepresidente de su sección de
Literatura y Música, fue, en aquel centro, perdurable el recuerdo de
sus iniciativas y prestigios, y profunda la gratitud hacia el joven pres-
bítero que, compartiendo con otro, que también fue obispo, Salvador
Castellote Pinazo,9 las fatigas de continuada y pesada labor, constitu-

Perujo... hodiernis scholarum necessitatibus accommodata... editio prima ualentina
(Valentiae Edetanorum 1880-1883), de forma cuidada y elegante hecha en la impren-
ta de Federico Doménech entre 1881 y 1883, fue un auténtico alarde tipográfico y
editorial que honró a Valencia. Perujo ilustró la obra con numerosos apéndices que
dilucidaban cuestiones importantes y entonces de actualidad no estudiadas por el
Doctor Angélico. A esta obra siguió el Lexicon philosophico-theologicum, in quo
scholasticorum vocabula, locutionis, termini distinctionis, effata et axiomata
declarantur et explicantur (Valencia, F. Doménech, 1889), tomito de 350 páginas,
que reunía en forma de diccionario las voces y frases usadas en su tecnicismo espe-
cial por los escolásticos y resultaba indispensable para entender a los teólogos y
filósofos medievales. Se basaba en las obras de san Buenaventura, en el Thesaurus
philosopharum de Reeb, en el Lexicon peripateticum de Signoriello y en los escritos
de Suárez, Roselli, Billuart, Zigliara y Ceferino González. Cf. Biografía del M. I. Sr.
Dr. D. Niceto Alonso Perujo, canónigo doctoral que fue de la Basílica Metropolita-
na, por  Godofredo Ros Biosca, publicada en el Diccionario de Ciencias Eclesiásti-
cas por D. José Sanchis Sivera (Valencia, Imp. Doménech, 1890), y mi Historia de
las tres diócesis valencianas: Valencia, Segorbe-Castellón, Orihuela-Alicante (Va-
lencia, Generalitat Valenciana, 2001), pp. 452-458.

9. Nacido en Valencia el 5 de noviembre de 1853. Obispo de Menorca desde el
25 de junio de 1896, recibió la consagración en la Catedral de Valencia el 4 de octu-
bre del mismo año, de manos del cardenal Sancha, arzobispo de Valencia. Fue obispo
de Jaén desde el 26 de diciembre de 1901 y arzobispo de Sevilla desde el 6 de diciem-
bre de 1906. Pero no pudo tomar posesión de la archidiócesis hispalense porque fa-
lleció repentinamente en la catedral de Jaén el 23 de diciembre de 1906, IV domingo
de Adviento, cuando se despedía de sus diocesanos. Cf. Hierarchia Catholica, VIII,
pp. 286, 387; IX, pp. 184, 199); J. MONTIJANO CHICA, Historia de la diocesis de Jaén
y sus obispos (Jaén, Instituto de Estudios Giennenses-C.S.I.C. - Confederación Es-
pañola de Centros de Estudios Locales - Excma. Diputación Provincial, 1986), pp.
197-199; S. CASTELLOTE CUBELLS, Vida y Escritos del Obispo Salvador Castellote y
Pinazo (Valencia, Edicep, 2003), 2 vols.
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yeron el alma de las mejores, más solemnes y cultas veladas de su
época más esplendorosa.

También fue miembro del Consejo Superior Diocesano de la Ado-
ración Nocturna; honorario del Consejo de la Sociedad de San Vicen-
te de Paúl; director de la revista Anales de la Felicitación Sabatina;
vocal de la junta diocesana de construcción y reparación de templos y
edificios eclesiásticos, y de los tribunales de oposiciones a escuelas
elementales y superiores de niños del distrito universitario de Valen-
cia por nombramiento de la Dirección general de Instrucción pública;
vicedirector, a los 17 años, de un colegio incorporado en la provincia
de Almería, con merecido aplauso de sus compañeros, elogio y satis-
facción de los que le nombraron e inolvidable y gratísimo recuerdo
de sus primeros discípulos; diversas veces premiado con medallas de
oro y plata en los memorables certámenes literarios celebrados por la
Sociedad Económica de Amigos del País, de Valencia, para estímulo
de los niños de las escuelas; individuo de la junta directiva y, más
tarde, vicepresidente del Conservatorio de Música de la misma ciu-
dad, en el que se conservó grata memoria de su preparación musical y
elevado concepto de su reconocida competencia artística; vocal de la
Junta general de la Exposición segoviana y de su Comisión ejecutiva,
y presidente del jurado Segovia retrospectiva, «no habiendo quien no
recuerde con fruición la maravillosa elocuencia del Dr. Benlloch en
las memorables noches de la primera Junta y del día de la inaugura-
ción... Basten estos apuntes –afirmaba el padre Rabaza– para dar una
ligera idea, no sólo de su absoluta universalidad científica, literaria y
artística, sino también de su prodigiosa actividad, pues sería intermi-
nable seguirle en el camino de sus merecidos triunfos, detallando tí-
tulos, méritos y servicios».10

En el ejercicio del ministerio parroquial, apenas ordenado sacer-
dote, fue nombrado coadjutor de Almácera el 1 de marzo de 1888 y
en esta parroquia permaneció hasta el 31 de agosto sucesivo. Des-
pués fue beneficiado de la Real Parroquia de los Santos Juanes de la
capital, desde el 20 de noviembre del citado año, pasando por elec-
ción en 1894, o sea a los 29 años de edad, a ser cura rector de la
misma, que tenía categoría de término,11 numeroso clero beneficial y,

10. C. RABAZA, o.c., p. 10.
11. La parroquia de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, conocida popu-

larmente como San Juan del Mercado o de los «Santos Juanes» es una de las más
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a la sazón, más de 32.000 feligreses, en los que se mantuvo durante
muchos años viva y perdurable la memoria de aquel joven párroco,

«conservando el más puro afecto y verdadera ternura hacia el va-
rón ilustre que, electrizándoles con la palabra y deslumbrándoles
con la sublimidad y esplendor de solemnísimas funciones reli-
giosas, era a la par su amigo entrañable, su consejero leal, su
tierno hermano y amoroso Padre. Fue en verdad y de un modo
especial Padre solícito y altamente compasivo del crecido núme-
ro de infelices desheredados que le asediaban continuamente para
participar de las larguezas de su caridad inagotable; y no satisfecho
con esto, les buscaba con delicada habilidad e infatigable cuida-
do en esos recónditos e ignorados sitios donde se esconde la ver-
dadera necesidad, y multiplicaba prodigiosamente su asistencia,
sus dádivas y sus consejos».12

Este fue el retrato que del párroco Benlloch hizo el padre Rabaza.
En la Curia eclesiástica fue durante cuatro años, y a los 25 de

edad, fiscal general de la archidiócesis de Valencia; y provisor y
vicario general y delegado general de Capellanías del obispado de
Segovia y gobernador eclesiástico del mismo en las ausencias del
prelado desde 19 de octubre de 1889 durante el episcopado del obispo
José Ramón Quesada Gascón13 y en el de su sucesor José Cadena

antiguas de Valencia, creada en 1238, tras la reconquista de la ciudad, y es un
monumeto de arte e historia. Cf. J. CASAÑ ALEGRE, «Sepulcro gótico de los Santos
Juanes»: El Archivo  6 (1892) 113-134; ID., Descripción del sepulcro gótico descu-
bierto en la capilla de San Francisco de Paula en la Iglesia de los Santos Juanes de
Valencia (Valencia 1892); F. DÁNVILA COLLADO, «Un sepulcro en los Santos Juanes de
Valencia»: Boletín de la Real Academia de la Historia  25 (1894) 462ss; M. GIL

GAYA, Monografía histórico-descriptiva de la Real Parroquia de los Santos Juanes
de Valencia (Valencia 1909); D. VILAPLANA, Arte e historia de la Iglesia de los San-
tos Juanes de Valencia (Serie Minor. 37; Valencia, Generalitat Valenciana. Consell
Valencià de Cultura, 1996) y mi «Iglesia de Valencia», en Historia de las Iglesias de
España. 6. Valencia, Segorbe-Castellón, Orihuela-Alicante (Madrid, Biblioteca de
Autores Cristianos, próxima publicación).

12. Ibid., pp. 10-11.
13. Nacido en Almagro (Ciudad Real) en 1845. Fue canónigo de Valencia y en

Toledo fue provisor hasta que el 21 de mayo de 1894 fue nombrado obispo titular de
Domiciópolis y auxiliar del cardenal Monescillo, arzobispo de Toledo. Fue consa-
grado obispo por Serafín Cretoni, nuncio en España, el 25 de julio de 1894. El 24 de
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Eleta,14 hasta que fue nombrado obispo, contando como una de sus
satisfacciones más grandes, que es también alto y relevante servicio
a la Iglesia, haber sido desde 16 de agosto de 1889 hasta enero de
1890 subpromotor de la Fe en la causa de canonización de santa
María Micaela del Santísimo Sacramento (Micaela Desmaisières,
vizcondesa de Jorbalán),15 fundadora de las religiosas adoratrices,
pasando en dicha última época a desempeñar el de promotor hasta
la terminación del proceso, en que acreditó una vez más su exquisi-
ta prudencia, la sutileza y notable poder de su entendimiento, y una
fuerza de voluntad y constancia inagotables.

En el clero catedral fue dignidad de chantre de la de Segovia,
para la que fue nombrado en 9 de abril de 1900, y vicario capitular
sede vacante elegido en 19 de septiembre del mismo año. «De mane-
ra, que no cabe eclesiástico más experimentado en todos y cada uno
de los diversos órdenes del servicio sacerdotal, ni universalidad más
completa en la vida de relación de un ministro de la Iglesia», comenta
su apologista Rabaza, quien añade:

«Mucho podrían hacerse resaltar sus méritos rindiendo culto
a la verdad. Benlloch, para los suyos es el niño apasionadamente
cariñoso, el hijo modelo, el amigo del alma, el ser modesto, sin-

marzo de 1898 fue nombrado obispo de Segovia, ciudad en la que murió en septiem-
bre de 1900 (Hierarchia Catholica, VIII, pp. 249, 509).

14. Nacido en Pitillas (Navarra) el 20 de marzo de 1855 y muerto en Burgos el 4
de junio de 1918. Fue obispo de Segovia desde 1901 hasta el 14 de noviembre de
1904, en que pasó a la diócesis de Vitoria. El 18 de julio de 1913 fue nombrado
arzobispo de Burgos. Hierarchia Catholica, VIII, pp. 509, 510; IX, pp. 74, 96. 293,
337, 392.

15. Nacida en Madrid el 1 de enero de 1909 y muerta en Valencia el 24 de agosto
de 1865, víctima del cólera, fue beatificada el 7 de junio de 1925 por Pío XI y cano-
nizada el 4 de marzo de 1934 por el mismo papa. Tomás MONZONZILLO DEL POZO,
canónigo de Logroño (1884-1955), escribió varias obras sobre la Madre Sacramento
y su fundación, de las que se hicieron varias ediciones: Estudio sobre el Instituto de
las Religiosas Adoratrices; Vida de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento
y de la Caridad; Virtudes; Espíritu de Santa María Micaela y su Obra; Cartas selec-
tas de Santa María Micaela, con notas críticas, cuatro tomos; Florilegio de pensa-
mientos de Santa María Micaela; La Obra Magna de la Vizcondesa de Jorbalán;
Autobiografía de Santa María Micaela, con notas críticas e históricas; Favores di-
vinos de Santa María Micaela, con notas críticas e históricas; Datos biográficos de
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento.
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cero, leal, respetado y querido hasta la adoración. Rector de San
Juan, tiene un nombre y una personalidad propia y brillantísima,
la del cura virtuoso y preclaro que, fiel intérprete de la doctrina
de Cristo y de las enseñanzas de la Iglesia, sabía hermanar la
virtud con la ciencia, el dogma con el progreso, la fe con las con-
quistas de la razón humana, y así entronizaba en el templo en los
momentos solemnes los esplendores, de los adelantos científi-
cos, como se apoderaba de las almas con sugestiva elocuencia
para encauzarlas y conducirlas por el sendero del bien. Fiscal y
Provisor, da pruebas de un entendimiento privilegiado y es de
todos reconocida su excepcional competencia. Gobernador de una
diócesis, resaltan su saber y su experiencia, su prudencia para
pulsar y resolver con aplauso de todos las más difíciles cuestio-
nes, su don de gentes para arrastrar masas de fieles a la Iglesia
cuando habla, a la peregrinación si la preside, allí donde señala y
determina patricio tan esclarecido, sacerdote tan ejemplar, litera-
to tan eximio.

Sobre tan preciadas condiciones, el Dr. Benlloch tiene el don
de la palabra: es un orador grandilocuente. Opositor a la Magis-
tral de San Francisco el Grande, hace ya muchos años, quedó
ratificada en brillantes ejercicios, que merecieron unánime aplauso
y admiración, la fama de su poderosa y mágica elocuencia, que
ya tenía conquistada cien veces en los púlpitos desde el de la más
pequeña aldea al de la Capilla Real. Ahí están para atestiguarlo
los pueblos todos del antiguo reino de Valencia y muchos de dife-
rentes provincias de España. Su figura gallarda y simpática a la
vez, su voz, sus ademanes, su admirable expresión y arrebatador
entusiasmo, dotes singulares que pone a contribución del más
acendrado fervor y religioso celo, todo contribuye sobremanera a
la consecución de tantos y tan legítimos triunfos. En la sagrada
cátedra sienta en firme la proposición, lógicamente la demuestra
y la borda con verdaderas filigranas de artista. En la velada, en la
sesión solemne, es tribunicio, improvisa con admirable facilidad
y con una corrección exquisita, y brotan de sus labios a raudales
concepciones encantadoras, luminosísimas ideas, imágenes
esculturales.

Su hermosa palabra responde a su inmenso corazón: su alma
de artista siente con toda intensidad la belleza y el bien; y así
hace llorar porque llora, como arrebata y enloquece cuando se
desborda el entusiasmo de su generoso y ardiente pecho en bri-
llantes períodos de inimitable factura.
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Los hombres más culminantes del país, los oradores políticos
más esclarecidos, confirmarán de seguro como genio de la pala-
bra al sabio polemista, el día que este joven Prelado llegue a ocu-
par un sitial en la alta Cámara en pleno goce de aquellas faculta-
des físicas verdaderamente portentosas que le permitieron a un
tiempo, en los mismos días, simultanear unas célebres conferen-
cias científico-religiosas en Tortosa y la predicación de la Cuares-
ma en su parroquia de San Juan».16

3. OBISPO ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE SOLSONA EN 1901

 El 16 de noviembre de 1901 León XIII17 preconizó a Benlloch
obispo titular de Hermópolis18 y le nombró administrador apostólico
de Solsona cuando no había cumplido aún los treinta y siete años.
Solsona debía haber sido suprimida como diócesis en virtud del Con-
cordato de 1851. Por ello estuvo gobernada durante muchos años por
vicarios capitulares y administradores apostólicos. El nombramiento
de Benlloch fue de libre decisión de la Santa Sede, ya que no se trata-
ba de un obispo residencial, pero hubo un acuerdo previo con el Go-
bierno y la Corona, que dieron su beneplácito. Su consagración
episcopal tuvo lugar el 2 de febrero de 1902 en la iglesia de San Fran-
cisco el Grande, de Madrid, donde era conocido como brillante ora-
dor sagrado. La tenía que haber recibido de manos del nuncio Arístide
Rinaldini,19 asistido por los obispos de Segovia, José Cadena y Eleta,
y Jaén, Salvador Castellote, pero una repentina indisposición le privó

16. C. RABAZA, o.c., pp., 13-14.
17. F. MALGERI, «Leone XIII», en Enciclopedia dei Papi, III (Roma, Istituto

della Enciclopedia Italaian, 2002), pp. 575-593.
18. ASS 34, p. 266; Hierarchia Catholica, VIII, p. 345.
19. Nació en Montefalco (Spoleto) el 5 de febrero de 1844 y murió en Roma el

10 de febrero de 1920. El 11 de agosto de 1887 fue nombrado internuncio apostólico
en Holanda y en enero de 1891 lo fue también de Luxemburgo. El 30 de mayo de
1893 fue nombrado sustitudo de la Secretaría de Estado y secretario de la Cifra. El
14 de agosto de 1896 fue nombrado arzobispo titular de Heraclea y nuncio apostólico
en Bélgica. El 7 de noviembre de 1899 fue nombrado nuncio apostólico en España,
donde permaneció hasta que fue creado cardenal del título de San Pancracio, por san
Pío X, el 15 de abril de 1907. Cf. su carta al Papa agradeciéndole el capelo cardenalicio
en ASV, Segr. Stato 249 (1907) fasc. 8, ff. 160-161. Pero permaneció en Madrid hasta
mediados de octubre (Cf. despacho nº. 1 de Sibilia a Merry del Val, Madrid 19 octu-

412



11EL OBISPO BENLLOCH EN LA DIÓCESIS DE URGEL

al nuncio de poder realizar este acto, substituyéndole el obispo titular
de Sión, José Cardona Tur,20 vicario general castrense.

Tomó posesión de la diócesis celsonense el 30 de diciembre de
1901 y durante los años de su pontificado destacó Benlloch por su
empeño en defender los derechos históricos de la misma, en un mo-
mento en que se intentaba suprimirla, en cumplimiento de lo estable-
cido en el concordato de 1851. Creció su fama como orador llegando
a predicar ante el rey Alfonso XIII y ante el presidente del Gobierno,
así como en diversos actos celebrados en Roma, en la Iglesia Nacio-
nal Española de Montserrat o en la basílica de Santa Maria sopra
Minerva, ante los futuros papas Benedicto XV21 y Pío XII,22 que en-
tonces eran, respectivamente, monseñor Della Chiesa, sustituto de la
Secretaría de Estado, y monseñor Eugenio Pacelli, secretario de Asun-
tos Eclesiásticos Extraordinarios. Ante ellos glosó la gloria de las
misiones españolas y de los mártires del Tonkín. Participó en el últi-
mo Congreso Católico Nacional, celebrado en Santiago de Compostela
en 1902 e hizo la visita «ad limina» en mayo de 1906.

bre 1907, informándole de la salida del cardenal Rinaldini, Ibid. ff. 158-159). Cf.
también Hierarchia Catholica, VIII, p. 302; IX, p. 9; DE MARCHI, pp. 33, 65, 169,
185, 239.

20. Nacido en Ibiza el 26 de febrero de 1838 y muerto en Madrid el 3 de enero de
1923. Después de haber hecho los estudios eclesiásticos en el seminario de Ibiza, fue
ordenado sacerdote en 1862 en la iglesia de la Almudena, de Madrid. Desarrolló su
ministerio en la capital de España como rector de la iglesia del Buen Suceso, dedica-
do fundamentalmente a la oratoria sagrada como predicador infatigable, pues se cal-
cula que entre 1872 y 1892 predicó más de ocho mil sermones. También fue magis-
tral de la Real Capilla de Palacio. Su nombramiento episcopal en 1892 se debió a la
nueva organización del vicariato castrense y de la jurisdicción palatina, que hasta
entonces había estado encomendada al arzobispo de Toledo, quien tenía el título y el
oficio de capellán mayor del rey y de patriarca de las Indias Occidentales. Cardona
fue nombrado vicario general castrense y preconizado obispo titular de Sión, patriar-
ca de las Indias, obispo titular de Sión el 11 de julio de 1892. Recibió la consagra-
ción en la Capilla del Palacio Real el 30 de noviembre del mismo año, de manos del
nuncio Di Pietro. Fue académico de Ciencias Morales y Políticas, caballero de
la Legión de Honor de Francia, Gran Cruz de Isabel la Católica y de Carlos III.
Cf. Hierarchia Catholica, VIII, p. 521, y mi artículo, «Los nombramientos de obis-
pos en España durante el pontificado de León XIII. Segunda parte: 1885-1903»:
Analecta Sacra Tarraconensia, 70 (1997) 321-504.

21. G. DE ROSA, «Benedetto XV», en Enciclopedia dei Papi, III, pp. 608-617.
22. F. TRANIELLO, «Pio XII», Ibid., pp. 632-645.
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Ejemplar fue el celo con que trabajó por el decoro de los templos
y cosas sagradas. En Solsona, además de la capilla del seminario,
edificó las iglesias de Gironella, Castellar de N’Hug, Viladomiu Nou,
Peracamps y Clariana; siendo, además, otras las que restauró. No es
que él costease con fondos propios la totalidad de estas obras, pues
sus recursos no alcanzaban a tanto; pero él tomó la iniciativa, con-
tribuyó con cantidades considerables, buscó cooperadores y estimuló
a los pueblos logrando que le ayudasen. También mostró solicitud
por los cementerios, pues no sólo ordenó la restauración de muchos
de ellos y la construcción de otros, sino que contribuyó a ello con
subvenciones al tratarse, como sucedía con frecuencia, de parroquias
pobres. Muchos fueron los ornamentos y vasos sagrados que distri-
buyó a iglesias pobres. Visitó toda la diócesis una vez y repitió la
visita en gran parte de las parroquias. Muchos de estos pueblos los
visitó montado a caballo.

Por su notable importancia hay que citar algunos de los triunfos
que obtuvo en la administración de la diócesis de Solsona. Dirimió
definitivamente la cuestión secular entre el Municipio y Comunidad de
Beneficiados de Berga y el Ordinario diocesano, reivindicando para
éste la libre colación de 14 beneficios, cuyo patronato activo y pasivo
había sido usurpado por los naturales de dicha ciudad, apoyados por la
Comunidad y por el Ayuntamiento. Hacía más de un siglo que estaba
planteada esta cuestión, sin que ningún prelado hubiese podido resol-
verla y habiendo sido causa de graves trastornos y alborotos. Benlloch
la resolvió ayudado por la Sagrada Congregación del Concilio con de-
cisión y entereza suma a favor de la Mitra y con tanta habilidad al
mismo tiempo, que la misma Comunidad (que siempre había estado en
actitud de rebelión) no sólo acató el decreto del prelado, sino que le
envió un expresivo mensaje dándole las gracias por su celo en dirimir
esta cuestión que había sido causa de tantos males y disgustos.

Con autorización de la Santa Sede fundó en la catedral celsonense
dos canonjías nuevas y logró que fuesen reconocidas por el Estado y
equiparadas en todo a las demás, fundación excepcional en aquellos
tiempos, pues en otras catedrales se había intentado sin poderlo con-
seguir. Reivindicó para el administrador apostólico el derecho de al-
ternar con la Corona en la provisión de las canonjías y beneficios de
gracia de aquella catedral, cosa que otros administradores apostóli-
cos habían intentado y tampoco habían podido conseguir.

Siguiendo la costumbre del tiempo, y al igual que hacían otros
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obispos, Benlloch  llevó consigo a Solsona a varios sacerdotes valen-
cianos, que después le siguieron en Urgel y Burgos, y desempeñaron
varios ministerios en dichas diócesis.23

4. OBISPO DE URGEL EN 1906

Benlloch fue nombrado obispo de Urgel el 6 de diciembre de
190624 porque, según el nuncio Rinaldini, no solo poseía las virtu-
des y cualidades morales exigidas para este ministerio, sino, ade-
más, porque su trato social parecía muy adecuado para una diócesis
que llevaba consigo el cargo de copríncipe soberano de Andorra, y
también para ofrecerle un campo de acción más vasto y adaptado a
sus numerosas iniciativas pastorales. Por otra parte, decía el nun-
cio, Benlloch

«es un prelado inteligente y erudito, práctico en los asuntos
de la administración diocesana. Por mi parte, antes de ponerme
de acuerdo con el conde de Romanones sobre la propuesta de
este prelado para Urgel, he querido consultar confidencialmente
a los cardenales de Toledo [y primado de España, Sancha]25 y de

23. En Solsona y Urgel tuvo de mayordomo a Juan Cremades Gregori, natural de
Bellreguart, que fue, sucesivamente, canónigo de Urgel, Burgos y Zaragoza y murió
retirado en su pueblo natal, en 1932. Tuvo de capellanes a José María Sanz Gonzálbez,
que fue cura de Bañeres en 1906 y posteriormente canónigo de Urgel y en 1923 de
Tarragona, donde murió; a Francisco Ibáñez Duart, natural de Gandía, que fue coadju-
tor de Torrente, magistral de Urgel y arcipreste de Lérida desde 1924 hasta 1935, año
de su muerte en Valencia; y a Rafael María Tarín Torres, natural de Valencia, que fue
coadjutor de Sueca (donde falleció en 1947), canónigo de Solsona y de Urgel. Al morir
el obispo Ramón Peris Mencheta, en 1920, su capellán Félix Ivancos Montagut marchó
a Burgos como familiar de Benlloch, en sustitución del mencionado Francisco Ibáñez
Duart. Como en 1923 fueron nombrados canónigos de Zaragoza y Tarragona, respecti-
vamente, Juan Cremades Gregori y José María Sanz Gonzálbez, entró como capellán
del cardenal el sacerdote burgalés Hermenegildo Martínez Marco, que estuvo con él
hasta la muerte de Benlloch en 1926, lo mismo que el ya mencionado Félix Ivancos.

24.  ASS 40, p. 12; Hierarchia Catholica, IX, p. 383.
25. Ciriaco María Sancha Hervás nació en Quintana del Pidio (Burgos, diócesis

de Osma), el 17 de junio de 1833 y murió en Toledo, 25 de febrero de 1909. Ordenado
sacerdote en 1858, desde 1862 hasta 1875 fue secretario del arzobispado de Santiago
de Cuba. Abrió un asilo para pobres enfermos y fundó una asociación de religiosas
que lo atendiesen, llamadas «Hermanitas de los Pobres inválidos y niños pobres». En
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Barcelona [Casañas],26 y los dos me han manifestado su parecer
favorable. Además, comprendiendo bien el idioma catalán, esto

1873, con ocasión del cisma provocado por el nombramiento anticanónico del sacer-
dote Pedro Llorente para el arzobispado de Cuba, sostuvo la autoridad legítima del
vicario capitular, compartiendo con él las persecuciones de los tribunales, las cárce-
les y otros muchos disgustos. Cuando en 1875 el cardenal Moreno fue nombrado
arzobispo de Toledo, pidió y obtuvo del Santo Padre que un eclesiástico tan digno
fuese su auxiliar; por ello fue preconizado obispo titular de Areopólis el 28 de enero
de 1876. El 27 de marzo de 1882 fue nombrado obispo de Avila. Sucedió en la dióce-
sis de Madrid-Alcalá al asesinado Narciso Martínez Izquierdo, primer obispo de la
capital de España, siendo preconizado el 10 de junio de dicho año. Nombrado arzo-
bispo de Valencia el 11 de julio de 1892, fue creado cardenal el 18 de mayo de 1894
y el 24 de marzo de 1898 fue trasladado al arzobispado de Toledo y nombrado pa-
triarca de las Indias Occidentales. De su actuación como primado destaca la celebra-
ción, en 1907, de la primera Asamblea Plenaria del Episcopado. Tiene abierto el
proceso canónico de beatificación. Cf. J. SALVADÓ, El episcopado español (Barcelo-
na 1877), pp. 355-359; J. VALES FAILDE, Un sociólogo purpurado (Madrid 1909);
Hierarchia catholica, VIII, pp. 37, 52, 58, 70, 118, 194, 221, 373, 387, 435, 556,
558, 579; IX, pp. 5, 230, 279, 372; F. MORENO, Mons. Sancha Hervás (1833-1909)
(Madrid, Gráficas Icromo, 1980); P. LÓPEZ ONTIVEROS, El cardenal Ciriaco-María
Sancha, padre de los pobres (Toledo, Estudio Teológico de San Ildefonso - Semina-
rio Conciliar, 1989); y mis estudios sobre «León XIII frente a los integristas españo-
les. El incidente Sancha-Spínola», en Dalla Chiesa Antica alla Chiesa Moderna
(Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1983), pp. 447-504; León XIII y los cató-
licos españoles. Informes vaticanos sobre la Iglesia en España (Pamplona, Eunsa,
1988), pp. 288-292; «San Pío X y la primera asamblea del episcopado español en
1907»: Archivum Historiae Pontificiae 26 (1988) 295-373.

26. Salvador Casañas Pagés nació y murió en Barcelona, respectivamente, el 5
de septiembre de 1834 y el 27 de octubre de 1908. Recibió la ordenación sacerdotal
en diciembre de 1858. En el Seminario Conciliar Central de Valencia se graduó en
Teología y Derecho canónico. León XIII le nombró el 28 de febrero de 1879 obispo
titular de Ceramo y el 22 de septiembre del mismo año fue nombrado obispo de Urgell.
Fue creado cardenal el 29 noviembre 1895 del título de los Santos Quirico y Judita y
el 16 de abril de 1901 fue nombrado obispo de Barcelona. Fundó una congregación
de misioneras diocesanas y otra de religiosas dedicadas a la atención de los enfer-
mos. Escribió también numerosas pastorales sobre los temas más candentes del mo-
mento, en defensa del Papa y de los derechos de la Iglesia. También destacó por sus
sermones, muchos de ellos de proyección patriótica. Fue senador real por la provin-
cia eclesiástica de Tarragona. Cf. S. PEY I ORDEIX, Los errores del Cardenal Casañas
(Barcelona, s.a.); Hierarchia catholica, VIII, pp. 38, 52, 57, 125, 141, 196, 264,
576; IX, pp. 5, 79, 184; mi libro León XIII y los católicos españoles, pp. 277-280; y
mi artículo «Católicos liberales e integristas en la España del Ochocientos. Selec-
ción de documentos episcopales inéditos (1881-1884)»: Analecta Sacra Tarra-
conensia, 63-64 (1990) 285-422.
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será una gran ventaja para la diócesis de Urgel donde la mitad de
la gente habla en catalán».27

Benlloch tomó posesión de la sede urgelense el 11 de julio de
1907 e hizo su entrada solemne en la Seo de Urgel el 25 de julio
sucesivo. Su ministerio episcopal en esta diócesis catalana fue largo
y fecundo: promovió el culto divino y la música, tanto sagrada como
profana; fomentó la creación de centros católicos populares y se em-
peñó personalmente en obras de interés público, tales como la cons-
trucción de la carretera desde la frontera hispano-andorrana hasta An-
dorra y Les Escaldes (1913), la de Bassella a Solsona (1914) y el
enlace definitivo de la Seo de Urgel con Puigcerdá (1915). De acuer-
do con el proyecto del presidente de la Mancomunidad Catalana, Josep
Puig i Cadafalch, limpió el interior de la catedral de los añadidos
clasicistas ejecutados en 1766, que escondían la original fisonomía
catedralicia. Sus biógrafos urgelenses le denominan «obispo pacifi-
cador», pues gracias a sus positivas intervenciones consiguió acabar
definitivamente con algunos pleitos y polémicas que se arrastraban
desde hacía muchos años: el asunto de los diezmos de Andorra, la
administración del santuario del Santo Cristo de Balaguer, el palacio
episcopal de Guissona, la fundación docente de Mig Aran, etc. En
1917 y gracias a su solicitud pastoral se creó el Estel de Núria, porta-
voz de la devoción a la Virgen Reina del Pirineo.28 Celebró en 1913
su jubileo sacerdotal con solemnes actos en Valencia y Urgel.29

Hay que destacar que, como obispo de Urgel, con oportunas
exhortaciones pastorales y numerosas circulares, estimuló asiduamente
a los sacerdotes de la diócesis en el cumplimiento del deber, reavivó
la fe y excitó la piedad de los fieles, pues, además de predicar habi-
tualmente en la catedral en todas las dominicas de Adviento y Cua-

27. Despacho núm. 646 de Rinaldini a Merry del Val, Madrid, 14 noviembre
1906, publicado en mi artículo sobre «Nombramientos de obispos en España durante
el pontificado de san Pío X (1903-1914)»: Analecta Sacra Tarraconensia 68 (1995)
235-423; la cita está traducida del italiano, en p. 339.

28. C. BARAUT, J. CASTELLS, B. MARQUÉS, E. MOLINÉ, Episcopologi de l’Església
d’Urgell. Segles VI-XXI  (La Seu d’Urgell, Societat Cultural Urgel·litana, 2002), p. 115.

29. Recogidos en el libro-homenaje titulado Seo de Urgel y Valencia. Crónica
de las fiestas celebradas en estas dos ciudades con notivo del XXV de la ordenación
sacerdotal y solemne primera misa del Excmo. Sr. Dr. D. Juan Benlloch y Vivó,
Obispo de Urgel y Príncipe soberano de Andorra (Valencia 1913).
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resma, (excepción hecha de las de Adviento de 1912 por hallarse en-
fermo y parte de la Cuaresma del mismo año en que no predicó en la
catedral, sino en la iglesia parroquial de Balaguer) aprovechó mu-
chas otras oportunidades para dirigir la palabra a los fieles en esta
misma iglesia, en otras de la ciudad y en muchas de la diócesis.

Destacan entre sus cartas pastorales la que publicó en 1913 con
motivo de la conmemoración del XVI centenario del Edicto de
Milán,30 la que dirigió a los andorranos en 1914, escrita en catalán,
con motivo del reconocimiento y proclamación del patronazgo de
Nuestra Señora de Meritxell sobre el Principado de Andorra31 y la
escrita en 1917 con motivo del III centenario de las Escuelas Pías.32

Predicó centenares de sermones, homilías, pláticas, pues desde su
ordenación sacerdotal se dedicó con especial entusiasmo a la predi-
cación sagrada.

El estado del seminario diocesano dejaba mucho que desear al
tomar él posesión de la diócesis: basta consignar que el obispo ante-
rior, Juan José Laguarda Fenollera,33 había sido silbado por los alum-

30. Butlletí Oficial del Bisbat d’Urgell, 1 de abril de 1913, pp. 97-141.
31. Ibid. 1 de agosto de 1914, pp. 221-245.
32.  Ibid. 26 de diciembre de 1917, pp. 345-417.
33. Nació en Valencia el 22 de abril de 1866 y murió en Barcelona el 4 diciem-

bre de 1913. Hizo los estudios en el Seminario Conciliar Central de Valencia, ter-
minados los cuales se doctoró en Teología y en Derecho civil y canónico, pues había
simultaneado los estudios eclesiásticos con los civiles. Fue provisor y vicario gene-
ral de Toledo y el 19 de junio de 1899 fue nombrado obispo auxiliar de Toledo, con el
título Titiópolis, cuando apenas tenía 33 años de edad. El 9 de junio de 1902 fue
preconizado obispo de Urgel y, por consiguiente, copríncipe de Andorra, cargo unido
a la mitra de Urgel. Cuatro años después, el día 6 de diciembre de 1906, fue preconi-
zado obispo de Jaén, pero su pontificado fue muy breve, pues fue nombrado obispo
de Barcelona el 29 de abril de 1909. Pero tampoco tuvo en Barcelona un pontificado
largo, pues no llegó a los cuatro años, falleciendo a los cuarenta y siete de edad.
Cf. ASS 34, 656; 40, 12; AAS 1 (1909) 433; 5 (1913) 544; Hierarchia Catholica,
VIII, p. 556; IX, pp. 79, 184, 185, 379, 383; L. DE ECHEVERRÍA, Episcopologio espa-
ñol contemporáneo (1868-1985) (Salamanca 1986), p. 63; J. MONTIJANO CHICA, Histo-
ria de la diocesis de Jaén y sus obispos, pp. 199-202; C. BARAUT, J. CASTELLS,
B. MARQUÉS, E. MOLINÉ, Episcopologi de l’Església d’Urgell. Segles VI-XXI , p. 114,
y mis artículos: «Intervención del cardenal Merry del Val en los nombramientos de
obispos»: Archivum Historiae Pontificiae 32 (1994) 253-291; ID., «Nombramientos
de obispos en España durante el pontificado de san Pío X (1903-1914)»: Analecta
Sacra Tarraconensia 68 (1995) 235-423; «Los nombramientos de obispos en España
durante el pontificado de León XIII. Segunda parte: 1885-1903»: Ibid. 70 (1997)
321-504.
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nos en presencia de los superiores y que cuando fue trasladado a Jaén
el claustro de profesores se negó a despedirle. La funesta influencia
del canónigo penitenciario José Serra sobre los seminaristas venía
fomentando la indisciplina ya desde muchos años. Pronto se dio cuenta
de ello Benlloch y acto continuo se aplicó a remediarlo. El primer
año removió al vicerrector Pedro Planes a fin de que el rector José
Jordana tuviese más expedita su acción, para lo cual le dio otro auxi-
liar de su confianza y agrado. Además, durante todo el curso estuvo
de observación, visitando frecuentemente el seminario y tomando los
informes convenientes. Conocidas las causas del mal, prohibió toda
ingerencia del penitenciario Serra; previas las debidas formalidades,
ordenó que fuesen expulsados algunos alumnos y castigados otros;
más tarde, convencido de la ineptitud del indicado rector, lo removió,
separando así mismo a sus dos auxiliares; destituyó además a los pro-
fesores Teodoro Rilova y José Bochaca en vista de que no cumplían
con su deber de enseñar, y además el último era instrumento del men-
cionado penitenciario. Ofreció la dirección disciplinar del seminario
a los sacerdotes operarios diocesanos, llamados vulgarmente
josefinos,34 y no habiendo ellos podido aceptar por falta de personal,
escogió cinco sacerdotes de la misma diócesis, notables por su pru-
dencia, ciencia y piedad, y les confió dicha dirección, dictando un
nuevo reglamento. Él mismo personalmente dio ejercicios espiritua-
les a los ordenandos, predicó muchas veces en los retiros mensuales,
en las comuniones, en otros muchos actos, ocupándose además con
solicitud verdaderamente extraordinaria en todas las cosas del semi-
nario. El cambio obrado en la marcha del mismo fue radical y suma-
mente satisfactorio.

Otra prueba de su celo pastoral fue la obra católico-social titulada
«Instituto Obrero». Viendo que en la Seo de Urgel, ciudad de 3600
habitantes, entre los cuales se encontraban más de setenta sacerdotes,

34. Fundados por el beato Manuel Domingo y Sol (Tortosa, Tarragona, 1836-
1909). Cf. Pláticas a los Operarios. Edición preparada por Lope Rubio Parrado
(Salamanca, Sígueme, 2002); A. TORRES SÁNCHEZ, Vida del siervo de Dios don Ma-
nuel Domingo y Sol, apóstol de las vocaciones, fundador de la Hermandad de
sacerdotes Operarios diocesanos del Corazón de Jesús (Tortosa 1934); F. MARTÍN

HERNÁNDEZ - L. RUBIO PARRADO, Mosén Sol. Vida de Manuel Domingo y Sol, funda-
dor de la Hermandad de Sacerdotes Operarios diocesanos (Salamanca, Sígueme,
1978); L. RUBIO PARRADO - J. DE ANDRÉS HERNÁNSANZ - F. MARTÍN HERNÁNDEZ, Sacer-
dotes Operarios Diocesanos. Aproximación a su historia (Salamanca, Sígueme, 1996).
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los hombres de todas las clases sociales, y principalmente los jóvenes
y los obreros, frecuentaban lugares llamados entonces «de perdición»
–donde con lecturas, conversaciones, juegos y espectáculos inmora-
les, se pervertían, sin que hubiese medio apto para preservarlos– des-
pués de madura deliberación, decidió Benlloch proteger y mejorar la
obra indicada, que, fundada ya por su predecesor con este mismo fin,
no podía conseguirlo por falta de local apto y de recursos. Además de
varios cafés y tabernas había en la Seo de Urgel dos teatros, ambos
«inmorales», y un café-concierto con mujeres depravadas, donde se
corrompía a la juventud y se escandalizaba a la niñez. Lo cual, ade-
más de ser en sí un mal muy grande, constituía una verdadera afrenta;
y era pésimo ejemplo ver que en la pequeña ciudad episcopal no se
hacía lo posible para impedir que la piedad y la religión fuesen tan
procazmente escarnecidas.

Por esto Benlloch, imponiéndose grandes sacrificios personales,
pecuniarios y de todo género, tomó por su cuenta la reorganización y
perfeccionamiento del «Instituto Obrero», dotándolo de nuevo regla-
mento y de amplia y bien acondicionada casa social y trabajando con
todas sus fuerzas para atraer a este lugar de refugio a los vecinos de
esta ciudad. Merced a este Instituto se consiguió que fuesen disueltas
dos asociaciones consideradas perversas por el obispo, que tenían
inscritos a casi todos los obreros y jóvenes de esta ciudad y, además,
la desaparición del indicado café-concierto y del peor de los teatros,
cuyo edificio se convirtió en hotel; y aunque el otro teatro subsistía
todavía, llevaba una vida sumamente lánguida, no funcionando sino
muy raras veces y con poco concurso. El bien que el mencionado
Instituto hizo fue incalculable.

También trabajó por la educación cristiana de la juventud, no sólo
estableciendo y sosteniendo en la ciudad episcopal escuelas noctur-
nas a cargo de dicho «Instituto Obrero» y organizando y dotando de
local apto las dirigidas por religiosas y fomentando y protegiendo las
de los Hermanos de la Doctrina Cristiana en la misma ciudad; sino
que en muchos pueblos de la diócesis fundó, sostuvo y subvencionó
otras dirigidas por sacerdotes y religiosas.

Invirtió todos los años crecidas sumas en misiones populares,
valiéndose de todos los medios que su caridad le sugería para que se
dieran en el mayor número posible de pueblos. Varias veces al año
reunía en su palacio a las Conferencias de San Vicente de Paúl y las
presidía, dirigía, ayudaba y alentaba. Lo mismo hizo con la asocia-
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ción para la Propagación de la Fe, dando en la capilla la comunión a
sus miembros y celebrando función por la tarde con exposición del
Santísimo y predicándoles. Presidió personalmente casi siempre las
vesticiones y profesiones en los conventos de religiosas de la ciudad
y predicó habitualmente en muchas comuniones generales. Viendo
que en la casa matriz de religiosas de la Sagrada Familia había difi-
cultades para la elección de altos cargos, él personalmente fue a pre-
pararlas predicándoles un triduo, consiguiendo así que se hiciese con
la mayor armonía y suavidad una elección que amenazaba ser causa
de discordia y de disgustos.

Hizo grandes sacrificios personales y pecuniarios para restaurar y
enaltecer material y formalmente el célebre santuario del Santo Cris-
to de Balaguer, que habiendo sido en otros tiempos baluarte de la fe y
de la piedad de una muy dilatada comarca, había bajado desde hacía
algún tiempo a grande postración y completo abandono a causa de los
escándalos dados por discordias del Ayuntamiento de aquella ciudad
con la Mitra de Urgel. El obispo Benlloch trocó las discordias en
armonía y en entusiasmo por el esplendor de aquel lugar sagrado.
Restauró asimismo el santuario de Sant Joan de l’Erm; en el celebé-
rrimo de Nuestra Señora de Nuria terminó y abrió al culto una magní-
fica iglesia; despertó en Andorra la devoción a su patrona la Virgen
de Meritxell35 e hizo revivir en la Seo el culto de la Virgen de Urgel,
que estaba totalmente olvidado. Popularizó la devoción al esclareci-
do hijo de la diócesis, en la cual además había ejercido importantes
cargos –hecho que había pasado casi desapercibido– san José de
Calasanz, fundador de las Escuelas Pías, enalteciéndole con cultos
extraordinarios y de gran resonancia celebrados en esta ciudad en
1911, dedicándole un altar en la catedral, consiguiendo que el Ayun-
tamiento diera su nombre a una calle de esta ciudad y erigiéndole un
monumento. Y todo ello, según decía, para contrarrestar con la devo-
ción al fundador de las Escuelas Pías la propaganda sectaria en favor
de las escuelas laicas.

Trabajó mucho para fomentar en esta ciudad la devoción al Santí-
simo Sacramento: reorganizó la Congregación de la Guardia y Ora-
ción a Jesús Sacramentado inaugurando su funcionamiento con cul-
tos tan espléndidos y devotos, que en esta ciudad jamás se habían

35. C. BARAUT, Nostra Senyora de Meritxell, patrona del Principat d’Andorra,
1873-1898 (Lleida 1998).
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visto otros semejantes; y no menos solemnes fueron los que tributó a
la Sagrada Eucaristía en el XXV aniversario del establecimiento de
las Cuarenta Horas, habiendo aprovechado otras muchas oportunida-
des para atraer a los fieles a la comunión frecuente y a las visitas y
culto a Jesús Sacramentado. Invitó a un capuchino para fundar en la
Seo de Urgel los Coros Eucarísticos, institución que recomendó efi-
cazmente a los sacerdotes diocesanos. Ejemplar fue el celo con que
trabajó por el decoro de los templos y cosas sagradas. Edificó las
parroquias de Colldarnat, Sant Vicenç de Penelles y la de Corregó de
Portella, siendo además muchas las que mandó restaurar.

Desde que tomó posesión de la diócesis, el 25 de julio de 1907,
hasta 1914 había visitado 167 pueblos. Inauguró la visita el 9 de
noviembre de 1908, y no lo hizo antes porque le fue imposible, ya
que, a consecuencia del exceso de equitación que hubo de hacer al
practicar la visita de la diócesis de Solsona, se le formó un grueso
tumor, que mal curado por impericia del médico, le obligó a sufrir
tres operaciones quirúrgicas muy importantes en los años de 1908 y
1909. Las heridas estuvieron abiertas mucho tiempo, siéndole del
todo imposible montar a caballo; y luego, después de quedar cerra-
das las cicatrices, la parte operada quedó durante larga temporada
tan delicada, que no podía resistir las molestias de la equitación, la
cual constituía entonces para él un grave peligro. Por esto, al prin-
cipio hubo de contentarse con visitar pueblos a los que se pudiese ir
en coche, que eran muy pocos en la diócesis, de manera que hasta
1911 fueron también pocos los que pudo visitar; pero en dicho año,
exponiéndose temerariamente y sufriendo considerables molestias,
pudo ya montar de nuevo a caballo y visitó una porción, que fue en
aumento proporcional en los dos años sucesivos. Practicó la visita
pastoral en la forma de costumbre. Cumplió lo prescrito en el ce-
remonial, inspeccionó los lugares y cosas sagradas, examinó los li-
bros, se enteró del estado de la piedad y de las necesidades de los
pueblos; confirmó y predicó en todos ellos, procuró que los más se
preparasen convenientemente; en casi todos, salvo algunos de
reducidísimo vecindario y muy próximos a otro al cual les era fácil
acudir, celebraba comunión general y otros actos religiosos, según
las circunstancias. Su visita pastoral constituyó para todos los pue-
blos un acontecimiento por las manifestaciones de fe y de piedad
que provocó en todos ellos y por los recuerdos de iniciativas y me-
joras que dejó.
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Mantuvo habitualmente un promedio de veinte sacerdotes pobres
ancianos y enfermos, y dio a muchos otros subvenciones más o me-
nos importantes, según la necesidad de cada uno; distribuyó men-
sualmente millares de limosnas de celebraciones a los más pobres;
limosnas que en su casi totalidad se procuraba de fuera de la diócesis,
por cuanto en ésta la falta de ellas era poco menos que absoluta; dos
veces a la semana se distribuía limosna a los muchos pobres de la
ciudad y pueblos vecinos que acudían al patio de su palacio; tenía
encargado a las Conferencias de San Vicente de Paúl que explorasen
con solicitud las necesidades y se las manifestasen y acudiesen a él
para socorrerlas, teniéndoles además dicho que no se preocupasen
por los recursos y que le pidiesen siempre los que necesitasen; todos
los días acudían mendigos y transeúntes que recibían limosnas a la
puerta de su palacio.

En Vallbona, el 23 de noviembre de 1912, al ir a Barcelona para
predicar el día 24 en la función de clausura del Congreso de Música
Religiosa, con ánimo de regresar el día 25, le ocurrió una grave des-
gracia: fue atropellado por el tren, teniendo que ser llevado grave-
mente contuso a la primera casa que se encontró junto a la vía férrea,
de donde no pudo salir hasta el día 12 de diciembre. Con grandes
precauciones y por prescripción facultativa fue llevado a Valencia para
completar su curación con el auxilio del clima y bajo el cuidado de
médicos competentes. Era temerario por entonces intentar volver a
Urgel a causa de las dificultades del viaje por falta de tren, el rigor
del clima en aquella estación y la falta que había en la Seo de Urgel
de buenos médicos y demás elementos.

5. COPRÍNCIPE SOBERANO DE ANDORRA

El 19 de agosto de 1907 tomó posesión del principado de Ando-
rra como copríncipe soberano del mismo. La memoria de su paso
por el principado pirenaico la proclama todavía hoy la estatua de su
efigie que campea en la plaza de Andorra la Vella, y recuerda la
intensa labor realizada en aquellas tierras para organizar tanto las
parroquias como la vida del clero y del seminario y también para
conseguir progresos materiales para los habitantes de aquellos va-
lles andorranos y de los demás pueblos de su diócesis. Fue senador
del Reino por la provincia de Tarragona y realizó numerosos viajes
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a Madrid para conseguir ayudas materiales para su diócesis y para
Andorra, gracias al favor que siempre encontró en la familia real,
en la Corte y en el Gobierno de la nación, del que recabó el cumpli-
miento de su compromiso respecto a la carretera de Andorra, cuyos
trabajos no hubiesen podido continuarse sino mediante una real or-
den que consiguió.

Despertó en Andorra la devoción a su patrona la Virgen de
Meritxell e hizo todo lo posible para apartar a sus súbditos andorranos
de la influencia de la Francia laica, que acababa de aprobar la ley de
separación entre la Iglesia y el Estado. Conociendo la historia de la
gestión de la Mitra de Urgel en Andorra se puede afirmar que ningún
prelado había hecho ni conseguido tanto para dicho principado como
él. El recelo y aversión que hasta poco antes de su llegada sentían los
andorranos por el obispo de Urgel se trocó en gratitud, confianza ili-
mitada y adhesión la más sincera, de modo que se dijo del obispo
Benlloch que mandaba y disponía en Andorra como en su propia casa;
y lo que disponía y mandaba era que autoridades y súbditos cumplie-
ran como buenos cristianos.

Fue a Madrid en diciembre de 1913 para cortar de raíz un conflic-
to que en Andorra estaba creándole un hombre de negocios llamado
Pedraza, el cual se presentaba con recados y recomendaciones de in-
dividuos del Gobierno para que el Prelado le facilitase su tarea espe-
culativa en aquel país, so pretexto de querer españolizarlo. Benlloch
no podía desairar a personas que necesitaba para continuar sus im-
portantes obras en Andorra, ni podía tolerar que el mencionado
Pedraza, del cual sospechaba con fundamento que era un timador (de
hecho, sus sospechas se confirmaron poco tiempo después, pues el
tal Pedraza fue detenido por estafa y procesado) le trastornarse aquel
país con halagadoras propuestas de reformas y mejoras, como comen-
zaba a hacerlo. Este asunto, por su carácter y gravedad, no podía tra-
tarse por escrito, sino que reclamaba su presencia personal con la
mayor urgencia. Lo mismo que este viaje pudieron interpretarse tor-
cidamente las relaciones que tuvo que sostener con distintos gobier-
nos que se fueron sucediendo, cuya protección necesitó para realizar
en Andorra obras importantísimas. Todo esto hubiera sido imposible
si no se lo hubiese facilitado con apoyo y fondos el Gobierno espa-
ñol. Y esta labor fue sumamente ruda y requirió incesantes gestiones
e instancias personales del obispo Benlloch.
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6. CANDIDATO PARA ARZOBISPO DE TARRAGONA EN 1913

En 1913 se habló de él para un eventual traslado a la metropolita-
na de Tarragona. Sin embargo, su candidatura encontró muchas difi-
cultades en el Vaticano porque, desde que fue creado cardenal en 1912,
el exnuncio Antonio Vico36 intervino directamente desde la Curia ro-
mana en los nombramientos de obispos españoles siempre que el car-
denal Merry del Val,37 secretario de Estado de san Pío X, le consultó

36. Antonio Vico nació en Agugliano, diócesis de Ancona, el 9 de enero de 1847
y murió en Roma el 29 de febrero de 1929. El 28 de enero de 1904 fue nombrado
nuncio apostólico en Bélgica y arzobispo titular de Nicea; el 21 de octubre de 1907
fue nombrado nuncio apostólico en España. Fue creado cardenal del título de San
Calixto el 2 de diciembre de 1912; nombrado obispo de Porto y Santa Rufina el 6 de
diciembre de 1915. El 11 de febrero del mismo año había sido nombrado pro-prefec-
to de la Sagrada Congregación de Ritos, de la que fue prefecto desde el 8 de julio de
1918. Cf. Hierarchia Catholica, VIII, p. 453; IX, p. 10; DE MARCHI, 65, 98, 240, y mi
artículo «Instrucciones de Merry del Val a Vico en 1907 y relación final del nuncio en
1912»: Revista Española de Derecho Canónico 49 (1992) 567-605. Vico conocía muy
bien la situación de la Iglesia en España porque había sido secretario de la Nunciatura
en la última década del siglo XX y había redactado varios informes sobre ella. Cf. la
edición del «Informe sobre la situación de los seminarios en España hasta el 31 de
diciembre de 1891»: Seminarios 26 (1980) 277-432, incluido junto con otros informes
en mi libro León XIII y los católicos españoles, pp. 347-563.

37. Rafael Merry del Val nació en Londres, el 10 de octubre de 1865 y murió en la
Ciudad del Vaticano el 26 de febrero de 1930. Hijo de españoles –su padre fue embaja-
dor de España ante la Santa Sede–, se formó en Inglaterra y más tarde en Suiza y Roma.
Protegido por León XIII, ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica y fue ordenado
sacerdote en 1888, después de haber hecho los estudios en la Universidad Gregoriana.
En 1892 fue enviado a una misión pontificia en Canadá, que realizó con éxito, y en
1899 fue nombrado presidente de la mencionada Academia Pontificia. El 6 de mayo de
1900 fue nombrado arzobispo titular de Nicea. El 4 de agosto de 1903 fue nombrado
prosecretario de Estado, por el nuevo papa san Pío X, elegido el mismo día. Fue el
primer cardenal creado por dicho papa en el primer consistorio celebrado el 9 de no-
viembre de 1903; recibió el título de Santa Práxedes. Fue secretario de Estado desde el
12 de noviembre de 1903 hasta la muerte del Papa, el 20 de agosto de 1914. El 12 de
enero de 1914 fue nombrado arcipreste de la Patriarcal Basílica Vaticana y el 14 de
octubre de 1914, el nuevo papa Benedicto XV le nombró secretario de la Suprema
Sagrada Congregación del Santo Oficio. Tiene abierto el proceso de beatificación Cf.
P. CENCI, Il cardinale Raffaele Merry del Val (Roma-Turín 1933); J. Mª. JAVIERRE, Merry
del Val (Barcelona 1965); DE MARCHI, 14; E. GALLINA, «Merry del Val, Raffaele», en
Bibliotheca Sanctorum. Prima Appendice (Roma, Città Nuova, 1987), col. 909-915;
Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, VIII, 25, 411; IX, p. 439. Su persona
quedó históricamente unida con la de san Pío X. Cf. el artículo crítico de M. GUASCO,
«Pio X, santo», en Enciclopedia dei Papi, pp. 593-608, con bibliografía actualizada.
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sobre casos concretos. Las propuestas de candidatos presentadas por
la Nunciatura en febrero de 1913 fueron examinadas por Vico, que se
opuso tajantemente a varios nombramientos, entre ellos el traslado de
Benlloch de Urgel a Tarragona.

También expresó muchas reservas el encargado interino de nego-
cios de la Santa Sede, Alejandro Solari –que lo fue desde el 22 de
noviembre de 1912 hasta primeros de abril de 1913–,38 sobre la can-
didatura de Benlloch para la metrópoli tarraconense, promovida
personalmente por el rey. En Valencia, donde se había retirado algu-
nos días para reponerse de una contusión provocada por un accidente
automovilístico, Benlloch organizó un almuerzo en honor del minis-
tro de Instrucción Pública, Amalio Jimeno, al que fueron invitados
los políticos liberales valencianos. Los periódicos gráficos de Ma-
drid informaron sobre el hecho y personas consideradas serias, entre
ellas el secretario particular del rey, Eduardo de Torres, manifestaron
su sorpresa tanto por la invitación como por la conducta observada
por el obispo, especialmente con algunas señoras. A la luz de estos
hechos, Romanones dijo que si la Santa Sede los consideraba motivo
suficiente para no promover a Benlloch a Tarragona, él trataría de
presentar a otro.39 El gobierno insistió,40 pero la Santa Sede se opu-
so.41 Sobre Benlloch permanecían otras reservas, provocadas por acu-
saciones calumniosas, que documento más adelante, y por ello no fue
nombrado arzobispo de Tarragona.

38. La correspondencia epistolar entre Merry del Val y Solari comenzó nada
más marcharse Vico (ASV, Segr. Stato 249 [1913] fasc. 14, f. 118). Durante su ges-
tión diplomática interina envió 129 despachos a la Secretaría de Estado.

39. Despacho núm. 82 de Solari a Merry del Val, Madrid 16 febrero 1913 (ASV,
Ssegr. Stato 249 [1914] fasc. 4, ff. 87-87v y 71-74v). Merry del Val agradeció esta
amplísima información de Solari y le pidió que «quanto nel trasmettere informa-
zioni, si riferisce a precedenti ragguagli e documenti, aggiunga l’esatta indicazione
degli stessi, significandomi la data ed il numero del corrispondente rapporto. Infatti,
senza tali specificazioni, talvolta è impossibile rintracciare le notizie a cui si accenna,
e sempre poi devesi spendere molto tempo per le occorrenti ricerche, le quali ritardano
così la decisione definitiva» (Despacho núm. 62644, Vaticano 24 febrero 1913, Ibid.
f. 76).

40. Despacho n. 101 de Solari a Merry del Val, Madrid 7 marzo 1913 (Ibid., 249
[1914] fasc. 4, ff. 129-132v).

41. Despacho nº. 62795 de Merry del Val a Solari, Vaticano 3 marzo 1913 (Ibid.
82-84v.)
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7. CANDIDATO PARA ARZOBISPO DE VALENCIA EN 1914

Al quedar vacante el arzobispado de Valencia, a finales de 1913,
por traslado de cardenal Guisasola42 a la archidiócesis primada de
Toledo, corrieron rumores sobre un posible nombramiento de Benlloch
para la sede valentina. Pero el cardenal Guisasola, el 15 de diciembre
de 1913 escribió43 al nuncio Ragonesi44 y el 19 diciembre 1913 diri-

42. Victoriano Guisasola Ménendez nació en Oviedo el 21 de abril de 1852 y
murió en Madrid el 2 de septiembre de 1920. En 1876 se ordenó de presbítero y fue
nombrado beneficiado de la catedral en Ciudad Real, canónigo doctoral y catedrático
de derecho canónico en el seminario de la capital del priorato de las órdenes milita-
res, de reciente creación como prelatura nullius, de la que fue primer obispo su tío
carnal, Victoriano Guisasola Rodríguez. Éste, en 1882, fue nombrado obispo de
Orihuela y posteriormente se llevó al sobrino de secretario cuando fue nombrado
arzobispo de Santiago. De esta archidiócesis fue elegido vicario capitular tras el
fallecimiento del tío, y el 15 de junio de 1893 fue nombrado obispo de Osma. Fue
trasladado al obispado de Jaén el 19 de abril de 1897. Fue nombrado obispo de Ma-
drid-Alcalá el 16 de diciembre de 1901, tomando posesión de su nueva sede en la
capital de España el día 29 de marzo de 1902, pero su pontificado fue muy breve,
porque de Madrid fue trasladado a Valencia el 14 de diciembre de 1905, cuya
archidiócesis gobernó hasta que en 1914 fue nombrado arzobispo de la primada de
Toledo. Fue creado cardenal por el papa san Pío X poco antes de la muerte del pontí-
fice, y con el título de «Los Cuatro Santos Coronados», el día 25 de mayo de 1914.
Fue senador del Reino y correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la
de Ciencias Morales y Políticas. Cf. E. OLMOS CANALDA, Los prelados valentinos
(Valencia 1949), pp. 340-350; J. FERNÁNDEZ CONDE, «Pensamiento político-social del
cardenal Guisasola (1852-1920)»: Studium Ovetense 2 (1974) 143-178; Hierarchia
catholica, VIII, pp. 286, 373, 432; IX, pp. 12, 14, 22, 27, 86, 161, 237, 245, 303,
372, 386; J. MONTIJANO CHICA, Historia de la diócesis de Jaén y sus obispos, pp.
195-197; mi Historia de la Iglesia en Valencia (Valencia, Arzobispado, 1986), pp.
701-714, 720-745; y mis artículos: «Benedicto XV y el catolicismo social español»:
Analecta Sacra Tarraconensia, 63-64 (1990) 7-152; «Los nombramientos de obis-
pos en España durante el pontificado de León XIII. Segunda parte: 1885-1903»: Ibid.
70 (1997) 321-504; y mi Historia de las tres diócesis valencianas. Valencia, Segorbe-
Castellón, Orihuela-Alicante (Valencia, Generalitat Valenciana, 2001), pp. 497-503.

43. Carta del 15 diciembre 1913 (ASV, Arch. Nunz. Madrid 718, 1, f. 111).
44. Francesco Ragonesi nació en Bagnaia (Viterbo) el 21 de diciembre de 1850 y

murió en Poggio a Caiano, que entonces pertenecía a la diócesis de Pistoia, el 14 de
septiembre de 1931. El 7 de septiembre de 1904 fue nombrado delegado apostólico en
Colombia y el 16 de septiembre arzobispo titular de Mira; recibió la consagración
episcopal en la capilla del Pontificio Colegio Pio Latino Americano el día 25 del mis-
mo mes, de manos del cardenal Merry del Val y nuncio apostólico en Colombia. El 9 de
febrero de 1913 fue nombrado nuncio apostólico en España, donde permaneció hasta
que en Benedicto XV lo creó cardenal del título de San Marcelo en el consistorio del 7
de marzo de 1921. Cf. Hierarchia Catholica, IX, 18, 263; DE MARCHI, 98, 240).
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gió una durísima carta personal al cardenal Merry del Val, secretario
de Estado, para impedir que Benlloch fuera su sucesor. En esta carta,
Guisasola describía en tonos muy severos la conducta personal de
Benlloch y explicaba las razones por las que debía impedirse su tras-
lado a Valencia. Decía textualmente:

Emmo. y Emo. Sr.:
Aunque haya de ser siempre para mí grande honor el dirigir-

me a V.E. siento en este caso viva repugnancia a hacerlo, por ser
desagradable en grado sumo el motivo que a ello me impulsa y
solo la íntima persuasión de que con mi silencio omitiría el cum-
plimiento de un deber gravísimo de conciencia puede ser parte
para sobreponerme a aquella.

Desde el momento en que, prestando la debida obediencia a
la Santa Sede, hube de aceptar el sacrificio de mi traslación a la
Iglesia Primada de Toledo con la firme confianza de que Dios no
habrá de escasearme sus soberanos auxilios, no ha podido menos
de preocuparme muy hondamente la suerte futura de esta mi muy
amada diócesis de Valencia; más aun cuando pronto comenzaron
a llegar rumores de candidatos más o menos probables. Me ha
parecido, por todo linaje de consideraciones, que debía abstener-
me hasta de significar de cualquier modo la más leve simpatía,
limitándome a rogar al Señor que la dote de otro Pastor según su
sagrado Corazón, ya que por desgracia me considero yo muy le-
jos de serlo.

Pero ha venido, hace pocos días, a producirme profunda in-
quietud y alarma la noticia publicada primeramente por un diario
de esta Ciudad con todos los caracteres de oficiosa y que está
perfectamente comprobado haber sido redactada por cierto pe-
riodista, amigo personal del Sr. Obispo de Urgel Dr. D. Juan Bta.
Benlloch, con quien acababa de conferenciar en Madrid, y según
la cual es este Prelado el candidato oficial más probable para esta
Silla valentina.

Como en la presencia de Dios estimo que, de prosperar esta
presunta propuesta por parte de Su Majestad católica, sufriría esta
diócesis un daño notorio y enorme, de consecuencias funestísimas
e irreparables, me he creído obligado sin demora a dirigirme con-
fidencialmente al Excmo. Sr. Nuncio Apostólico previniéndole
sobre el particular y recordándole cierta conversación, referente
al nombrado Hermano, que a mi paso por la Corte para el Con-
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greso Catequístico de Valladolid había tenido incidentalmente con
Monseñor en el pasado mes de Junio.

Mas ahora, que llegan a mí noticias ciertas de que a conse-
cuencia de gestiones personales practicadas estos días por el re-
ferido Prelado cerca de S.M. y de su Gobierno, va a ser acuerdo
unánime la presentación del nombre de aquel a la Santa Sede para
sucederme en el régimen de esta Iglesia y diócesis, siéntome cons-
treñido, aun a trueque de ocasionar alguna amargura a nuestro
amadísimo Padre Santo, a cuyo corazón solamente consuelos
quisiera llevar constantemente, a descargar mi conciencia ante
Su Santidad por el autorizado conducto de V. Ema., mirando por
el bien y decoro de la Iglesia y particularmente por los intereses
espirituales de esta querida grey valentina, que veo muy en peli-
gro.

Según mis informes escrupulosamente depurados, desde su
ordenación se observó siempre en el Sr. Benlloch un sacerdote
disipado y poco o nada piadoso, acompañándose casi siempre de
jóvenes seglares con quienes frecuentaba paseos y sitios públi-
cos y mezclándose en las conversaciones propias de la juventud
profana, disimulándosele por todos aquellos defectos como pe-
culiares de su carácter naturalmente expansivo y por no advertirse
cosa mayor que pudiera ser calificada de escándalo.

Llevado como Provisor a Segovia por el Obispo Sr. Quesada,
que allí falleció tras breves años de pontificado, acertó con aque-
llas cualidades de carácter a hacerse elegir Vicario Capitular, y
allí conquistó la amistad de un conocido Jefe de Artillería, que
pronto llegó y todavía continúa al inmediato servicio de S.M. el
Rey. El Emmo. Cardenal Rinaldini, entonces Nuncio en Madrid,
recordará cómo fue aquel primeramente designado para Obispo-
Administrador Apostólico de Solsona, y Su Eminencia y el Emmo.
Sr. Vico deben estar al tanto de su proceder pastoral en aquella
Diócesis y en la actual de Urgel, en las cuales, según mis noti-
cias, apenas ha pensado más que en vivir en una perpetua fiesta,
allí y fuera de allí, faltando especialmente al deber de la residen-
cia bajo cualquier pretexto en términos de ser por todos notado
con admiración y extrañeza.

Por lo que más de cerca atañe a Valencia, puedo de ciencia
cierta manifestar a V. Ema. que, en sus frecuentes venidas acá,
sus ocupaciones casi únicas han sido diversiones y los comités,
dados o recibidos, sumandos con visible afán relaciones y simpa-
tías de gente seglar, especialmente de quienes pueda esperar al-

429



28 VICENTE CÁRCEL ORTÍ

guna correspondencia, bien sea para la ostentación de su vani-
dad, bien para el logro de sus aspiraciones a más elevados pues-
tos, sin ser muy escrupuloso en la elección de personas ni de
ocasiones. Siempre ha sido de todos advertido y comentado el
contraste entre la conducta grave y ejemplarísima del reciente-
mente difunto Obispo de Barcelona Dr. Laguarda – c.s.g.h.– en
las veces que ha venido a pasar algunos días con su familia que
aquí reside, y la incircunspecta y populachera del Sr. Benlloch.

En la ultima temporada de algunos meses, que aquí ha pasa-
do después del lamentable accidente automovilista, se ha dado el
caso, entre otros, de que diciendo estar en convalecencia, una
noche se fue a presidir cierta fiesta profana (llamada de la quintilla
valenciana); él mismo abrió la sesión improvisando y pronun-
ciando una quintilla, y allí permaneció hasta la una y media de la
madrugada.

Después, y en esa misma temporada, aquí siguió durante la
Cuaresma y hasta los primeros días de la Semana Santa, pre-
parándose por medio de una ficticia Comisión a las fiestas varia-
das con que volvió a entretener aquí todo el mes de abril bajo el
pretexto de celebrar un suceso, de suyo tan sencillo, cual era el
vigésimo quinto aniversario de su Primera Misa, en las cuales,
con obsequios y distinciones, logró fácilmente de las gentes si-
quiera las apariencias de una especie de apoteosis, que acaba de
completarse con la publicación de un folleto en que se relatan
dichas fiestas y se encomia el entusiasmo y el afecto de sus paisa-
nos.

Añádase a esto el que, si bien aquí por obsequio a su digni-
dad suele ser visitado indistintamente por toda clase de personas,
los que se ven más favorecidos con su confianza son sacerdotes
de los menos calificados y considerados generalmente, y por efecto
de su carácter inclinado a la comunicación y llaneza mal entendi-
das, con que trata a casi todos, son muchísimos, eclesiásticos y
seglares, los que le tutean y le llaman sencillamente ‘Juan‘ o
Benlloch, incluso alguno de los oficiales de esta Curia eclesiásti-
ca y hasta algún dependiente de los más modestos. Alguna vez,
con la más exquisita delicadeza, me he propuesto hacerle enten-
der mi desagrado y no dejó de percatarse de ello, según manifes-
tó a alguno de mis familiares, pero la verdad es que no se ha visto
en su proceder modificación alguna.

Mas con ser lo dicho, sin entrar en más mínimos detalles,
notoriamente extraño y descalificante, queda algo mucho más
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grave, respecto a lo cual entiendo deber limitarme a la más some-
ra indicación, y es relativo a su vida privada y a algún sospecha-
do motivo de sus frecuentes venidas y permanencia en esta capi-
tal; y no se trata únicamente de meros rumores de gente maleante
y aviesa, sino que persona tal como un juez de Instrucción de uno
de los distritos de esta misma ciudad, por otra parte sujeto de
sanas ideas y nada desafecto, se me presentó hace algunos meses
dándome reservadamente algunos pormenores, como de obser-
vaciones propias, que aun resistiéndome a prestarles crédito, me
dejaron atónito.

Perdone V. Ema. si acaso en algo juzga que me excedo con
estas manifestaciones, cuya gravedad y la responsabilidad que
delante de Dios con ellas contraigo; no se me oculta, mas sería
mayor y más aguda mi congoja de espíritu, si en tales cir-
cunstancias permaneciese pasivo, aunque para mí fuese lo más
cómodo.

Al hacer a nuestro Smo. Padre la relación de lo que dejo ex-
puesto, si V. Ema. lo cree prudente y oportuno, ruégole se digne
significarle mis acendrados sentimientos de obediencia, adhesión
y amor filial, mientras me honro con repetirme de V. Ema. su más
atento, ss. y último Hermano.45

Sin embargo, las noticias e informaciones contenidas en la carta
del cardenal Guisasola contrastan abiertamente con la petición que
un grupo de sacerdotes valencianos dirigió el 28 de febrero de 1914
al nuncio Ragonesi solicitando el traslado de Benlloch a Valencia:

Llegan por las vías de la confianza a las altas bondades de
V.E. los infrascriptos sacerdotes, y aunque les consta que sus an-
helos coinciden con los de la generalidad del clero y pueblo cató-
lico de Valencia, no traen más representación que la modesta de
sus particulares nombres, pues no atinan si podría parecer opor-
tuna una exposición general, que alcanzaría indudablemente ca-
rácter de plebiscito.

Y si hasta los elevados prestigios de la representación de V.E.

45. ASV, Segr. Stato 249 (1914) ff. 118-120, original. Publicado también en mi
artículo «Nombramientos de obispos en España durante el pontificado de san Pío X
(1903-1914)»: Analecta Sacra Tarraconensia 68 (1995) 235-423. La carta está en
las pp. 408-411.
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Revma. se acercan es a impulsos de intensos dictados de con-
ciencia y en nombre de santísimos intereses de la archidiócesis
valentina, por los que tanto puede hacer V.E. en el sitio providen-
cial que nuestro Santísimo Padre Pío X le ha señalado para pro-
vecho y decoro de la Iglesia en España.

Entre los nombres, todos ellos venerados y dignísimos, de
los prelados que en la prensa han sonado para ocupar esta sede
del beato Juan de Ribera, que la merecida elevación de nuestro
celoso y venerado señor arzobispo Dr. D. Victoriano Guisasola
deja vacante, ha despertado generales simpatías y atrayente
expectación el del Ilmo. Sr. D. Juan Benlloch, obispo de Urgel.

Conocedores de su brillante carrera sacerdotal, testigos de
larga fecha de su incansable celo y diáfana virtud, asesorados de
sus grandes éxitos prelaciales en Solsona y Urgel, que con él se
enorgullecen, convencidos de que los altos vuelos de su espíritu
tendrían en Valencia adaptado espacio y nuestra diócesis en él un
pastor amantísimo, conocedor experto y habilísimo de organis-
mos, instituciones y costumbres, los que tienen el honor de diri-
girse a V.E. Revma. creen que si en sus influyentes gestiones V.E.
llevara a feliz término ese nombramiento, prepararía días de glo-
ria a la Iglesia valentina, jornadas de aliento a su clero y fecunda
y próspera renovación moral y religiosa a este pueblo, que sueña
en verse regido por esa alma grande, enamorada de la Virgen de
los Desamparados.

Y como no es más que la expresión filial de un vehemente
deseo, que no parecerá mal al corazón de un padre como V.E.,
ponemos aquí límite a las molestias de su bondadosa atención.

Nada pedimos para el Dr. Benlloch, todo lo quisiéramos para
Valencia, la de los grandes prelados.

Manifestación espontánea de nuestras convicciones y deseos,
la depositamos confiados en las manos de V.E.Revma. cuyo ani-
llo pastoral besamos reverentes.46

46. Firmaban esta carta los canónigos de la catedral: Mariano Herrera, arcipreste,
José Sanchis Sivera y José Barbarrós, así como muchos otros sacerdotes diocesanos,
entre los cuales aparecen profesores de la Universidad Pontificia, párrocos y coadjuto-
res, capellanes de monjas; además de varios franciscanos, entre ellos el ministro pro-
vincial, Manuel Fabregat, el guardián de los franciscanos de Valencia, Luis Fullana;
también algunos escolapios, encabezados por Calasanz Rabaza, provincial, y el rector
del colegio de Valencia, Miguel Begues, así como algunos carmelitas descalzos. Hasta
un total de 169 firmas. El original está en ASV, Arch. Nunz. Madrid 717, 1, ff. 74-75v.
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También por aquellas mismas fechas «varios católicos valencia-
nos» enviaron a la nunciatura una «carta abierta al Nuncio de Su San-
tidad», en la que pedían el nombramiento de Benlloch como arzobis-
po de Valencia en términos muy elogiosos, quizá un tanto exagera-
dos, ponderando sus cualidades personales e insistiendo en que su
eventual designación sería muy bien recibida por las principales ins-
tituciones valencianas y por el clero y católicos en general:

«Reverendísimo Señor: Cuando se indicó al Dr. Laguarda para
ocupar este Arzobispado, Valencia recibió con júbilo tan fausta
nueva, pues había llegado para ella el suspirado momento de ver
regida esta Archidiócesis por uno de sus más preclaros hijos, que
tan alto había puesto su nombre al frente del obispado de Barcelo-
na. Desde el prelado Dr. Guisasola hasta el último católico valen-
ciano eran unánimes la satisfacción y el contento. Pero Dios qui-
so disponer de la vida de aquel ilustre obispo y tras el duelo in-
menso que tal desgracia produjo, el pueblo católico valenciano
tuvo la satisfacción de ver que se indicaba para sustituir al Dr.
Guisasola otro prelado valentino no menos ilustre y querido, al
popular Dr. Benlloch, cuyos relevantes servicios al frente de las
diócesis de Solsona y Seo da Urgel, en cuyo último sitio le están
erigiendo una estatua, prueban irrecusablemente el altísimo apre-
cio en que se le tiene.

Toda Valencia, Reverendísimo Señor, Cabildo, Clero, Socie-
dades católicas, Prensa, Ayuntamiento y corporaciones científi-
cas, artísticas, literarias, mercantiles, agrarias, obreras, etc, etc,
se adhirieron con entusiasmo a la iniciativa del Gobierno propo-
niendo para ocupar este arzobispado al Dr. Benlloch. La alegría
era natural; el entusiasmo, indescriptible; se anhelaba por todos
el venturoso día de efectuar un solemnísimo recibimiento al nue-
vo prelado, compenetrado con el espíritu de su amada Valencia.

De pronto cambia la decoración; se interponen obstáculos, se
ponen en juego influencias, actúa el demonio y el Dr. Benlloch no
solo, al parecer, queda descartado de toda combinación que le pu-
diera favorecer en su carrera, pero que su honrado y prestigioso
nombre queda en entredicho en esa Nunciatura, por efecto de in-
formes, producto de los celos, y por reticencias, hijas de la envi-
dia; informes que han prendido en el espíritu de V.E. sin duda por
desconocimiento de las personas y de los móviles que a estas las
han impulsado para proceder de manera tan piadosa y caritativa.
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Sí, Excmo. Señor, Valencia ya sabe que si el Dr. Benlloch no
viene a ocupar la Silla Valentina, obra exclusiva será de quien,
habiendo salido malamente de Burgo de Osma y de Jaén, está
haciendo méritos para salir de Valencia acompañándole el odio y
el desprecio de las gentes. Está Valencia apercibida de todo y en
su día estallará su santa cólera de una manera ruidosa y quizá
ejemplar, si no se desbaratan prontamente esos maquiavélicos
planes urdidos en la sombra.

Quien tenga oídos, oiga; quien tenga ojos, vea.
Así como presumimos que Barcelona protestaría del nombra-

miento del Dr. Reig para su diócesis, por no ser catalán y por sus
dos famosos vetos (bien está el viudo donde estaba), de igual
manera protestaría Valencia al tratar de imponerle un arzobispo
que no fuera de su agrado y más, sin previa rectificación o escla-
recimiento satisfactorio de los informes que V.E. ha recibido del
Dr. Guisasola y de unos pocos grotescos obispos de levita, contra
la honorabilidad de nuestro queridísimo paisano, reputado por
todos como un prelado celoso, dignísimo y sin mácula en su vida
privada.

Medite V.E. sobre la cobardía de los informantes, que no se-
rán capaces de sostener en público lo que en privado han desliza-
do como venenosas serpientes: aprecie V.E. en lo que vale, el
unánime movimiento de la opinión católica de toda esta región a
favor de su amado hijo el Dr. Benlloch, y obre V.E. como Dios
enseña y manda, demuéstrese en este caso más caridad, más amor
y más justicia.

B. S. A. P.
Varios católicos
Valencia y Febrero de 1914.47

Debió Ragonesi enviar éste y otros escritos parecidos, que había
recibido en la nunciatura, al cardenal Guisasola, quien, el 14 de mar-
zo de 1914, respondió con la siguiente carta, que ayuda a comprender
la complejidad de la situación valenciana en aquel invierno de 1914:

Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio Apostólico en Madrid.
Mi más venerado Hermano y respetable amigo: en el correo

de hoy recibo su atenta de ayer con la copia del telegrama a V.E.

47.  Ibid. 717, 1, ff. 278-279, mecanografiado y sin firmar.
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dirigido por los dos Srs. Diputados electos, como de la «coali-
ción monárquica» por esta circunspección (sic), y del que V. E.
se ha servido dirigirles en contestación.

Nada sabía de esto, pero de ello me entero ahora sin la menor
extrañeza; porque vengo presenciando en silencio todo este tiem-
po el verdadero escándalo, que algunos mal aconsejados y apa-
sionados elementos –y lo más raro es que en ellos predominen
los jaimistas–, vienen produciendo en esta ciudad con motivo de
la candidatura a que se refiere el primero de dichos telegramas,
acudiendo a comprometer a toda clase de personas, principalmente
a sacerdotes, para que suscriban mensajes en el mismo sentido, y
ocasionando con ello perturbación en conciencias delicadas y
comentarios muy variados y nada edificantes.

No hay necesidad de afirmar que todo ello es completamente
ficticio y que a nadie, fuera de cuatro amigos particulares del
interesado, preocupa ni interesa semejante asunto, siendo única-
mente sensible en alto grado lo que este entraña de irrespetuoso
para la Sta. Sede y de molesto para V. E.

Guardaré absoluta reserva acerca de los telegramas, celebran-
do la buena lección que recibe la temeridad imprudente de tales
«gestores».

Queda siempre de V.E afmo amigo ss.s. y devoto Hermano
† Victoriano, Arzobispo de Valencia.48

Sin embargo, la candidatura de Benlloch para Valencia no fue
nunca tomada en seria consideración por la Nunciatura, cuyo primer
candidato para suceder a Guisasola, desde el mismo momento en que
se decidió su traslado a Toledo, fue el obispo de Vic, José Torras y
Bages,49 a quien el nuncio Ragonesi escribió el 21 de diciembre de

48.  Ibid. ff. 292-292v., original mecanografiado.
49. Nacido en Sant Valentí de les Cabanyes (Barcelona) el 12 de septiembre de

1846, fue obispo de Vic desde 1899 hasta su muerte, el 17 de diciembre de 1916.  La
primera edición de las Obres Completes fue iniciada en vida del autor (año 1913),
terminándose el año 1927. Está considerado como el padre espiritual de la Cataluña
contemporánea. Tiene abierto el proceso de beatificación desde 1931. F. SOLÁ I

MORETA, publicó en 1935 sus obras completas en dos volúmenes, con una biografía
preliminar, Obres Completes de l’Ilm. Senyor Dr. Josep Torras i Bages, Bisbe de
Vich (Barcelona, Biblioteca Balmes, 1935). Hubo una nueva edición en 1948, con un
extenso prólogo de Juan Bonet Baltà, Obres completes (Barcelona, Biblioteca Peren-
ne», Ed. Selecta, 1948). Pero una aproximación científica más fundamentada exigía
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1913 una carta confidencial50 haciéndole la correspondiente propues-
ta. Pero el interesado no la aceptó por las razones que él mismo expu-
so en la siguiente carta del 26 de diciembre de 1913, que decía:

«Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio Apostólico en Madrid
Muy venerado Señor Nuncio y querido Hermano:
Quedo confundido por los sentimientos de que se halla po-

seído hacia mi nuestro Santísimo Padre Pío X, y aumenta en mi
espíritu la veneración y afecto, que se derivan de la fe católica,
con el natural sentimiento de la correspondencia; el proyecto, que
me comunica V.E., de elevarme a la silla metropolitana de Valen-
cia significa en el augusto pontífice un concepto de mi persona
que no merezco y que me creo en el deber de aclarar dando
explicaciones a V.E., que espero comunicará a la Sede Apostóli-
ca, antes de tratar el asunto con el Gobierno de S.M. el Rey.

Mi traslación a Valencia me espanta porque no tengo las fuer-
zas, ni espirituales ni corporales, que aquella sede exige. Tengo
ya 67 años cumplidos de edad, sin ser enfermizo tampoco soy de
los más fuertes; estoy acostumbrado a una diócesis pacífica y en

una nueva edición de las Obras Completas, con el enriquecimiento de un epistolario
de mucho valor. Se han publicado nueve volúmenes Obres completes  (Publicacions
de l’Abadia de Montserrat). El primer volumen fue publicado en 1984; el noveno, en
1991. Existe una extensa bibliografía sobre la vida y las obras del obispo Torras. La
gran mayoría de estas obras y artículos se hallan en la Biblioteca del Seminario de
Barcelona, Arxiu Eclesiàstic d’Història de l’Eglésia Contemporània. Fundació Joan
Bonet i Baltà. Cf. también O. COLOMER I CARLES, El pensament de Josep Torras i
Bages (Barcelona, Edit. Claret, 1991); J. GABERNET, Josep Torras i Bages, Bisbe de
Catalunya (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Col. Saurí, 1987); A. CALDAS I

BOSCH, Torras i Bages, Pastor de Catalunya (Ibid. 1987); ID., «Publicaciones recien-
tes y actualidad del obispo Torras i Bages (1846-1916)»: Anuario de Historia de la
Iglesia 2 (1993) 281-283.

50. «Ilmo. y Rvdmo. Señor: Sería de grande satisfacción para nuestro Beatísimo
Padre que Vuestra Excelencia fuera promovido a gobernar el arzobispado de Valen-
cia. Con este objeto dentro de pocos días trataré con el Gobierno de S.M. el Rey
sobre el particular y creo que no se encontrarán dificultades, constándome que el
mismo Sr. Conde de Romanones estaba dispuesto para semejante traslación. Me es
muy grato hacerle esta reservada comunicación y presentarle al mismo tiempo mis
personales felicitaciones para la alta distinción con que Su Santidad tan merecidamente
honra a V.E. Con sentimientos de singular aprecio y cariño me reitero de V.E. su
atento S.S. y afmo. Hermano» (ASV, Arch. Nunz. Madrid 717, 1, f. 94, minuta).
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que el trabajo no es excesivo; aun por temperamento natural y
por costumbre de toda la vida, la multitud de los negocios me
abruma, y si he tenido alguna aptitud en escribir ha sido sin duda
por un cierto recogimiento, que hasta ahora me ha sido posible
guardar, y que en Valencia perdería irremisiblemente. De modo
que en el servicio de la Iglesia creo que puedo ser más útil en
Vich que en Valencia, o en otra diócesis de vida más complicada.

Además, me permitiré hacer a V.E. otra observación que creo
tiene también importancia. Existe en Cataluña un movimiento na-
cionalista, que como todos los movimientos políticos modernos,
tiende al radicalismo, y sin querer darme importancia, y sin que
me haya metido en lo más mínimo en la política activa, me parece
que mi influencia en el orden de las ideas ha contribuido a que el
movimiento no perdiera del todo el tono tradicional, siempre fa-
vorable a España, a la conservación de los principios católicos.
Si yo saliera de Vich esta influencia no solo desaparecería, sino
que fácilmente mi salida sería interpretada en sentido desfavora-
ble a la Iglesia.

La confianza que tengo en V.E., digno representante del pa-
dre común de los fieles, me mueve a hablarle con esta libertad,
esperando que así no se realizará el proyecto de mis traslación a
Valencia con lo cual ganará aquella ilustre diócesis y el que sus-
cribe.

Con sentimientos de viva gratitud y respeto soy de V.E. ami-
go y servidor en Cristo Q.L.B.S.M. † José, Obispo de Vich. Vich,
26 de diciembre de 1913.51

Otro prestigioso candidato del que se habló entonces para la sede
valentina fue el sacerdote burgalés Andrés Manjón.52 La campaña de

51. Ibid. ff. 92-93, original autógrafo.
52. Nacido en Sargentes de la Lora (Burgos) el 30 de noviembre de 1846 y muer-

to en Granada el 10 de julio de 1923. En 1879 fue nombrado catedrático de derecho
en la universidad de Santiago de Compostela, desde donde se trasladó al año siguien-
te a Granada para seguir impartiendo la misma docencia en aquella universidad. Fue
ordenado sacerdote en 1886 y dos años después se produjo el casual encuentro en el
Sacromonte con una mujer que enseñaba a unos cuantos niños, llamada la «Maestra
Migas», a partir del cual orientó toda su actividad hacia la educación de los más
pobres y necesitados. La gran obra de su vida fueron las Escuelas del Ave María, en
las que acogió a una incipiente población infantil, que progresivamente se fue
incrementando. Fue admirado y querido por católicos integristas y liberales, porque,
cuando España pedía «regeneración» con «escuela y despensa», Manjón había pasa-
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prensa en favor de su promoción al arzobispado valentino fue lanza-
da el 14 de enero de 1914 por el diario madrileño El Universo, que la
publicó en su primera página del número 4554, tomándola de La Tra-
dición Navarra. También apoyaron esta candidatura El Siglo Futuro
y otros diarios.

El cardenal Merry del Val pidió inmediatamente al nuncio que
llamara la atención al director del mencionado diario madrileño para
impedir que se repitieran hechos semejantes, ya que era absolutamen-
te inadmisible para la Santa Sede que se introdujera el método de las
presiones periodísticas para los nombramientos de obispos. Ragonesi
intervino ante el director del periódico, quien se justificó diciendo
que la noticia había sido publicada anteriormente en La Tradición
Navarra, y que El Universo se unía a dicha campaña porque reco-
nocía las cualidades religiosas y pedagógicas de Manjón, pero que
estaba dispuesto a someterse a las autoridades eclesiásticas.53 Merry
quedó satisfecho de esta respuesta pero pidió a Ragonesi que inter-
viniera también ante el director del citado diario navarro.54 cosa
que hizo a través del obispo de Pamplona, José López-Mendoza

do de la teoría a la práctica. No llevó a cabo ningún tipo de estudios especializados
en pedagogía, como tampoco en catequesis: sus dotes de observador, de educador
nato, de agudo pensador que reflexionaba lo que sucedía ante sus ojos, le fueron
constituyendo en maestro de ambos saberes, que expresó con tino, que corrigió desde
la experiencia, que intuyó lo que no se había llegado a expresar. Pedagogía y cate-
quesis iban para él unidas de la mano, porque se trataba de «formar hombres caba-
les», como objetivo último de sus esfuerzos personales y los que inculcó a sus educado-
res. Y en esa formación cabal no estaba excluida ni la formación humana ni la forma-
ción cristiana, porque ambas caminan al unísono. El sentido hondamente cristiano
que presidió todos sus escritos le llevó a clamar contra la formación que, desprecian-
do el sentido cristiano y religioso, pretendía educar al margen del cristianismo. J.M.
PRELLEZO, Manjón educador (Madrid, Magisterio Español, 1975), 16-35, ofrece una
relación de todas sus obras y la mayor parte de los trabajos publicados sobre él. Cf.
también ID., Manjón, Andrés, en J. GEVAERT (ed.), Diccionario de Catequética (Ma-
drid, CCS, 1987), pp. 530-531; J. MONTERO, Las hojas catequísticas del Ave María
(Granada, CEPPAM, 1964); ID., Aportaciones de Andrés Manjón a la renovación de
la catequesis, Teología y Catequesis 30 (1989) 273; Vida de don Andrés Manjón, por
un maestro de las escuelas del Ave María (1947).

53. Despacho n. 180 de Ragonesi a Merry del Val, Madrid 31 de enero de 1914.
Cf. ASV, Arch. Nunz. Madrid 717, 2, f. 424-424v, minuta.

54. Despacho núm. 69226 de Merry del Val a Ragonesi, Vaticano 8 febrero 1914.
Cf. Ibid., 717, 3, ff. 417-417v, original.
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García.55 El director declaró que no había lanzado la noticia por inte-
rés personal alguno y menos para «impedir o dificultar el libre ejerci-
cio de la autoridad pontificia, pues no les une a dicho señor lazo algu-
no... Que está dispuesto a dar una satisfacción, si es necesario, y que
en adelante no se ocupará de candidatos para obispados, hasta que la
promulgación de estos sea oficial».56 La respuesta satisfizo a Merry
del Val con lo que el asunto parecía definitivamente zanjado, aunque
la noticia había sido divulgada por otros periódicos.

Quizá por ello, aunque no existe prueba alguna para demostrarlo,
Guisasola, todavía en Valencia, escribió a Ragonesi una carta el 12 de
febrero de 1914 proponiendo como sucesor suyo a Manjón, pero sin
hacer referencia alguna a las noticias difundidas por la prensa nacio-
nal. La carta de Guisasola no recibió respuesta, y de la candidatura de
Manjón nunca más de habló; pero es interesante conocer el texto de la
intervención del futuro primado en favor del célebre pedagogo:

«Mi más venerado Hermano, de mi consideración y respeto
más distinguidos: desde que por la benigna designación de mi
humilde persona para la Sede Primada de Toledo ha venido natu-
ralmente preocupando mi ánimo el pensamiento de quien pudiese
ser elegido para sucederme en el régimen de esta mi muy amada
diócesis de Valencia, no he cesado de encomendar en silencio a
la divina clemencia la más acertada solución de tan arduo nego-
cio, limitándome a escuchar los distintos rumores que ya por la
prensa, ordinariamente desconcertada y ligera en asuntos de esta
índole, ya por otros particulares conductos, hasta mi han llegado.

Mas prolongándose este período de incertidumbre y parecién-
dome atisbar algo de las dificultades que se van ofreciendo, fiado
en la benevolencia con que V.E. me favorece me decido, después
de madura reflexión y de invocar los auxilios del cielo, a indicar

55. Nació en Frías (Burgos) el 4 de febrero de 1844 y murió en Pamplona el 31
de enero de 1923. Fue nombrado obispo de Jaca el 1 de junio de 1891 y obispo de
Pamplona el 14 de diciembre de 1899. Cf. A. M. PAZOS, El clero navarro (1900-
1936). Origen social, procedencia geográfica y formación sacerdotal (Pamplona,
Eunsa, 1990); C. ROBLES MUÑOZ, «Iglesia y navarrismo (1902-1913). La dimisión del
obispo López Mendoza»: Príncipe de Viana 49 (1988) 709-737; J. GOÑI GAZTAMBIDE,
Los obispos de Pamplona. Siglo XX (Pamplona, Eunsa, 1999); Hierarchia Catholica,
VIII, pp. 312, 436; IX, p. 286.

56. Carta del obispo López Mendoza a Ragonesi, Pamplona 4 de marzo de 1914.
Cf. ASV, Arch. Nunz. Madrid 717, 2, ff. 418-418v, original.
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a V. E. que, en mi modesto entender, pudiera estimarse muy dig-
na solución para llenar esta vacante al por tantos títulos insigne
D. Andrés Manjón, no dudando de que la iniciativa de la Sta.
Sede en proponerla habría de ser unánimemente aplaudida.

No necesita nombre tan ilustre como el de dicho Sacerdote
que yo haga a V.E. elogios de sus merecimientos, que además son
seguramente de V.E. bien conocidos. Lo único que manifestaré es
mi persuasión de que, a pesar de la rutinaria práctica entre noso-
tros de los llamados ascensos, tan ocasionada a fomentar emula-
ciones y ambiciones, la propuesta de candidato de tan sólidos y
extraordinarios prestigios, sería reconocida cosa justa por todo
el episcopado español, en cuya conciencia no puede menos de
estar el testimonio de que el Sr. Manjón no necesita pasar por
ningún noviciado para ser un digno Sucesor de Sto. Tomás de
Villanueva, a quien se sacó del retiro de una celda para consa-
grarle Arzobispo de Valencia.

Una idea final, dejadas a un lado otras, se me ocurre, y es que
en las presente circunstancias, la exaltación merecida del
preclarísimo Manjón entrañaría una significación de inmensa tras-
cendencia, por ser él el representante más autorizado del criterio
católico en la gravísima cuestión de la enseñanza primaria.

Perdone V.E. que, sin poderlo resistir, me haya atrevido a
dirigirle la presente, aprovechando esta nueva ocasión para reite-
rarme muy suyo afmo. a. s. s. y devoto Hermano».57

He reproducido estos textos anteriores, referidos al obispo Torras
y al canónigo Manjón para documentar cómo en 1914 Valencia tuvo
como candidatos a su mitra a dos insignes eclesiásticos –uno catalán
y otro castellano– que hoy están en proceso de beatificación.

8. ARZOBISPO DE BURGOS EN 1918 Y CARDENAL EN 1921

En 1918 se produjo la vacante de Burgos por fallecimiento del
arzobispo José Cadena Eleta, que había sido anteriormente obispo de
Segovia y había tenido de vicario general y provisor a Benlloch, como
ya se ha dicho. La elección del vicario capitular provocó un conflicto
entre los canónigos burgaleses, que fue resuelto por el nuncio

57. Ibid. 717, 2, ff. 413-414v, escrita a máquina.
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Ragonesi, gracias a las gestiones conciliadoras del asesor de la nun-
ciatura, José Solé Mercadé,58 con la designación del canónigo Ma-
nuel Rivas Mateos, escogido por el representante pontificio, en lugar
del canónigo Emilio Rodero Reca,59 elegido de forma un tanto dudo-
sa por el cabildo. Éste renunció libremente al cargo, «no tanto para
corregir un error jurídico, cuanto para remediar a un daño moral, al
gravísimo escándalo provocado por el cabildo en el clero y en el pue-
blo», según declaró el nuncio Ragonesi.60

58. Nacido en Tarragona, en 1872, y muerto en Madrid, en 1928. En la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma consiguió los doctorados en teología y derecho canó-
nico. Fue profesor de los seminarios de Segorbe y Valencia, donde enseñó cuestiones
selectas de teología. Fue auditor del tribunal de la Rota de Madrid. Durante la primave-
ra de 1925, el obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo Garay, pidió a la Santa Sede
que fuese nombrado obispo auxiliar suyo. Su nombramiento se hizo público oficialmente
en AAS en diciembre de 1925 como obispo titular de Citro y auxiliar del obispo de
Madrid-Alcalá, con fecha del 29 de agosto de 1925, pero en el fascículo siguiente de
AAS se dijo que había presentado la renuncia y que ésta había sido aceptada, sin haber
recibido la consagración. Publicó La Santa Sede y el movimiento teológico-tomista
contemporáneo. Discurso de apertura del curso 1914-15 en la Universidad Pontificia
de Valencia (Valencia 1914). Sobre su nombramiento como auditor-asesor de la nun-
ciatura cf. ASV, Arch. Nunz. Madrid 728, 2, posiz. 19; AAS 17 (1925) 508, 654.

59. Nacido en Porquera del Butrón (Burgos) en 1876 y muerto en Burgos, en
1949. Cursó los primeros estudios eclesiásticos en la preceptoría de Quintanilla Es-
calada, de donde pasó a ser alumno del seminario de Burgos, en el que cursó tres
años de filosofía (1893-1896), cinco de teología (1896-1900) y dos de derecho canó-
nico (1900-1902). Vivió siempre en el colegio de San Esteban y en el año 1900 pasó
al palacio arzobispal en calidad de familiar del arzobispo Gregorio María Aguirre,
hasta que fue ordenado de presbítero el 6 de septiembre de 1903 y, pensionado por la
diócesis, fue enviado al colegio Español de Roma. Durante el curso de 1903-1904
cursó y aprobó dos años de derecho canónico en la Universidad Gregoriana, gra-
duándose de bachiller y licenciado en derecho canónico. Desde que volvió de Roma
en 1904 fue profesor de derecho canónico en la universidad pontificia de Burgos sin
interrupción hasta 1918. En 1907 obtuvo la canonjía que había quedado vacante por
fallecimiento de Gerardo Villota. Tras la muerte del arzobispo Murúa fue nombrado
vicario capitular de Burgos el 4 de noviembre de 1912, a los 36 años de edad, siendo
el más joven de los canónigos. El nuevo arzobispo, José Cadena y Eleta, le nombró
en 1913 gobernador eclesiástico y, poco después, en 1914, provisor y vicario general
de la archidiócesis, ministerios en los que permaneció hasta el 6 de junio de 1918.
Publicó un libro sobre Los párrocos ante la nueva ley de quintas (Burgos 1915); en
1916 publicó un opúsculo sobre temas de derecho matrimonial. Cf. mi Diccionario
histórico de sacerdotes diocesanos españoles del siglo XX (Madrid, BAC-Maior), de
próxima publicación.

60.  Despacho núm. 1319 de Ragonesi a Gasparri, Comillas, 16 agosto 1918
(AAEESS, Spagna 559).
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La sede metropolitana de Burgos fue cubierta con el nombramiento
de Benlloch, candidato del ministro de Gracia y Justicia, conde de
Romanones, aceptado por el papa Benedicto XV después de que la
Nunciatura aclaró algunas dudas sobre la oportunidad de este traslado.
En un largo despacho del 28 de septiembre de 1918, el nuncio Ragonesi
explicó al cardenal Gasparri diversos aspectos de la compleja y exube-
rante personalidad de Benlloch, quien, mientras en anteriores ocasio-
nes había encontrado serias dificultades para una promoción episcopal,
en 1918 consiguió el traslado a Burgos sin grandes obstáculos.61

Tenía mucho interés el conde de Romanones en promover a Benlloch
porque era por aquellas fechas uno de los miembros más antiguos del
episcopado, porque había adquirido muchos méritos ante la Iglesia y
ante el Estado y por la inteligente labor que había desarrollado en el
principado de Andorra. A pesar de la insistencia del ministro, el nuncio
consiguió retrasar unos meses el nombramiento para completar las in-
formaciones anteriormente recogidas sobre la conducta del obispo de
Urgel, consultando –como el mismo Ragonesi decía en un extenso des-
pacho– a los obispos de la provincia eclesiástica de Tarragona.

El obispo de Barcelona, Reig,62 le dijo al nuncio que la propuesta

61. Sobre su pontificado en la sede burgalesa cf. S. PÉTREO, Cardenal Benlloch:
su pontificado en Burgos (Burgos 1923).

62. Enrique Reig Casanova nació en Valencia el 20 de enero de 1859 y murió en
Toledo el 25 de agosto de 1927. Comenzó los estudios en el Instituto de Játiva, donde
hizo el bachillerato y, posteriormente, ingresó en el Seminario Conciliar Central de
Valencia y después obtuvo por oposición una beca en el Colegio Mayor de la Presenta-
ción y Santo Tomás de Villanueva, circunstancia que aprovechó para hacer, al mismo
tiempo que la carrera eclesiástica, los estudios de Derecho civil en la cercana Uni-
versidad. Fue entonces cuando, debido a una fuerte crisis espiritual, decidió abando-
nar el seminario, ejerció de abogado y contrajo matrimonio, pero estuvo casado poco
tiempo ya que su esposa falleció en 1885 –junto con su hija–, víctimas ambas de la
epidemia de cólera. Entonces decidió hacerse sacerdote, siendo acogido en la dióce-
sis de Almería por el obispo José María Orberá Carrión, antiguo alumno del Colegio
de la Presentación, quien le confirió el presbiterado en 1886 y le nombró profesor de
historia eclesiástica del seminario almeriense. Años tarde fue llamado por el obispo
de Mallorca, Jacinto María Cervera, que también había sido alumno del mencionado
colegio, y le nombró secretario de cámara y gobierno del obispado y más tarde provisor
y vicario general de la diócesis, en cuya catedral ganó en 1896, por oposición, una
canonjía. Además, fue profesor de la Escuela Normal. El cardenal Sancha decidió
llevárselo a Toledo en 1900 como profesor de sociología del seminario, y además le
nombró arcediano de la catedral primada en 1903. Ejerció estos cargos hasta que en
1904 fue nombrado auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de
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le parecía muy acertada tanto por la antigüedad en el episcopado como
por los méritos de Benlloch. El de Vic, que era el valenciano Muñoz
Izquierdo63 y conocía muy bien a Benlloch, le consideraba igualmen-
te idóneo para Burgos; mientras que para el obispo de Gerona, Fran-
cisco de P. Mas Oliver,64 había que tener en cuenta tanto los defectos
como las cualidades de Benlloch. Como defectos señalaba sus fre-
cuentes ausencias de la diócesis, su trato excesivamente afectuoso y
condescendiente con artistas, lo cual le daba un cierto aire mundano,
y su carácter muy expansivo, extrovertido y franco, que algunos
tildaban de superficial y ligero. Se explicaba todo esto porque Benlloch
era muy aficionado a la música y se había dedicado a ella en actos
públicos, llegando a interpretar algunas piezas en veladas y concier-
tos; pero cuando el nuncio le aconsejó que no volviera a actuar en
dichos actos, obedeció sin chistar y no volvió a actuar. Como virtudes
de Benlloch indicaba el obispo de Gerona que en su vida privada era
pío y ejemplar, tan incapaz de fingir que los íntimos decían que tenía
un alma tan transparente y dócil que sería un buen prelado. Y no con-
sideraba desacertada su promoción a Burgos, sobre todo porque era

Madrid. En Toledo comenzó a darse a conocer por su actividad en el campo social, a
través de la prensa y del movimiento obrero católico. Nombrado obispo de Barcelona
el 28 de mayo de 1914, celebró un sínodo diocesano en 1919. A pesar de su intensa y
fecunda labor pastoral, no fue aceptado por algunos sectores radicales, propensos al
nacionalismo catalán más activo. Por ello fue trasladado a Valencia el 22 de abril de
1920. Pío XI lo creó cardenal del título de San Pedro in Montorio el 11 de diciembre
de 1922 y lo trasladó de Toledo el 14 de diciembre sucesivo. Cf. VV.AA., El Carde-
nal Reig i Casanova i Agullent (Agullent, Ajuntament d’Agullent, 1993); Hierarchia
Catholica, IX, pp. 79, 80, 386; R. CORTS I BLAY, «Els fets de Corpus de 1919: el bisbe
de Barcelona, Enric Reig i Casanova, i el Presidente de la Mancomunitat Josep Puig
i Cadalfach, davant del sentiment catalanista dels inicis del segle XX»: Analecta Sa-
cra Tarraconensia 75 (2002) 433-493; y mi Historia de la Iglesia en Valencia (Va-
lencia, Arzobispado, 1986), pp. 715-716, 746-771; y mis artículos «Iglesia y Estado
durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930»: Revista Española de Derecho
Canónico 45 (1988) 209-248; «Los cardenales Reig y Benlloch», en Valencianos en
la Historia de la Iglesia (Valencia, Universidad Cardenal Herrera, de próxima publi-
cación).

63. Nació en Burjasot (Valencia) el 28 de abril de 1868. Fue nombrado obispo
de Vic el 5 de mayo de 1916 y patriarca de las Indias Occidentales el 14 de diciembre
de 1925. Falleció el 12 de aril de 1930 (Hierarchia Catholica, IX, p. 393).

64. Nació en Mataró (Barcelona) el 28 de noviembre de 1860. Fue nombrado
obspo de Gerona el 10 de abril de 1915. Falleció el 16 de abril de 1920 (Hierarchia
Catholica, IX, p. 184).
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muy adicto a la Santa Sede e incondicional a cuanto le dijeran el papa
y sus representantes. Las calumnias lanzadas contra Benlloch no te-
nían fundamento porque nunca consiguió nadie demostrarlas. El mis-
mo cardenal Francisco de Asís Vidal y Barraquer,65 que había sido
sucesor de Benlloch en Solsona, le dijo al nuncio que era todo falso y

65. Nació en Cambrils (Tarragona), el 3 de octubre de 1868, y murió en la cartu-
ja de Valsainte (Friburgo-Suiza), el 13 de septiembre de 1943. Después de haber
hecho los estudios de bachillerato con los jesuitas de Manresa y la carrera de Dere-
cho en la Universidad de Barcelona, desde 1887 hasta 1893, se doctoró en la de
Madrid en 1900. Tras haber ejercido durante algún tiempo la profesión forense con el
jurista Joaquín Almeda, en 1895 decidió ingresar en el seminario de Barcelona y
terminó los estudios eclesiásticos en el de Tarragona, que entonces tenía rango de
Universidad pontificia. Ordenado sacerdote el 17 de septiembre de 1899, ejerció el
ministerio en la curia de su diócesis; también fue canónigo de la catedral y vicario
capitular tras el fallecimiento del arzobispo Costa y Fornaguera. El 10 de noviembre
de 1913 fue nombrado obispo titular de Pentacomia y administrador apostólico de
Solsona. Recibió la consagración episcopal en la catedral de Tarragona el 26 de abril
de 1914 de manos del arzobispo Antolín López Peláez, de quien había sido vicario
general. El 23 de mayo sucesivo tomó posesión de la diócesis celsonense. Fue senador
del Reino por la provincia eclesiástica tarraconense. El 7 de mayo de 1919 Benedicto
XV lo nombró arzobispo de Tarragona y dos años más tarde, en el consistorio del 7 de
marzo de 1921 lo creó cardenal del título de Santa Sabina y lo nombró miembro de las
congregaciones del Concilio, de Religiosos, de Seminarios y Universidades de Estu-
dios y de la Reverenda Fábrica de San Pedro. Tras la proclamación de la Segunda
República, el 14 de abril de 1931, y la expulsión de España del cardenal primado de
Toledo, Pedro Segura, a primeros de junio, Vidal se convirtió, junto con el cardenal
arzobispo de Sevilla, Eustaquio Ilundáin, en la cabeza moral del Episcopado, y pre-
sidió las Conferencias de Metropolitanos hasta que el 1935 fue creado cardenal el
nuevo arzobispo de Toledo, Isidro Gomá. Al estallar la revolución de 1936 conoció
personalmente los horrores de la persecución republicana sólo en sus primeros días y
después de oídas. El 21 de julio de 1936 salió de su palacio arzobispal y fue traslada-
do a Poblet, donde fue detenido dos días más tarde por elementos de la FAI (Federa-
ción Anarquista Ibérica) y encarcelado en Montblanc, pero consiguió ser salvado por
las autoridades de la Generalitat y el 30 de julio se embarcó en Barcelona hacia
Italia; pasó por Roma y después se estableció en la cartuja de Farneta, cerca de Lucca.
Cf. ARXIU VIDAL I BARRAQUER, Església i Estat durant la Segona República Espan-
yola 1931-1936. Textos en la llengua original. Edició a cura de M. Batllori i V.M.
Arbeloa (Monestir de Montserrat, 1971-1992); R. MUNTANYOLA, Vidal i Barraquer,
cardenal de la Pau (Barcelona, Estela, 1969); R. COMAS, Isidro Gomá-Francesc Vidal
i Barraquer. Dos visiones antagónicas de la Iglesia española de 1939 (Salamanca,
Sígueme, 1977); Vidal i Barraquer: síntesi biogràfica (Barcelona, Abadia de
Montserrat, 1977); F. A. PICAS, Les llàgrimes del Cardenal Vidal i Barraquer: una
biografía inèdita (Barcelona, La Formiga d’Or, 1994); J. Mª. TARRAGONA, Vidal i
Barraquer: de la República al Franquisme (Barcelona, Columna, 1998); Hierarchia
catholica, IX, pp. 18, 19, 24, 27, 120, 293, 357.
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aconsejó su traslado a Burgos, donde podría desarrollar mejor sus
buenas cualidades pastorales y humanas.66

Por todo ello, Benedicto XV le nombró arzobispo de Burgos el 21
de noviembre de 1918.67 Tomó posesión de la diócesis el 1 de junio de
1919, representado por el deán de la catedral, e hizo la entrada solemne
en la capital burgalesa el 12 de junio. Las crónicas del tiempo, al dejar
constancia del solemne acto, lo consideraron presagio providencial de
los acontecimientos eclesiales que a través del nuevo prelado iban a
proyectarse sobre la Iglesia universal desde la sede de Burgos. En efec-
to, el 7 de marzo de 1921 fue creado cardenal del título de Santa María
in Ara Coeli, en el penúltimo consistorio que Benedicto XV celebró un
año antes de su muerte.68 Alfonso XIII le impuso la birreta cardenalicia,
que fue llevada por el ablegado pontificio José Pizzardo, acompañado
por el conde Guillermo Aluffi Pentini.69 El propio pontífice le impulso
el capelo o galero rojo, símbolo de la dignidad cardenalicia, en un acto
celebrado en el Vaticano el 16 de junio de 1921.70 Se dijo que su pro-
moción al cardenalato fue debida precisamente a la prontitud y celo
pastoral con que dio respuesta a la petición misionera que le había for-
mulado el papa Benedicto XV, tema del que hablo seguidamente.
Benlloch fue nombrado miembro de las congregaciones de Sacramen-
tos, Propaganda Fide, Ceremonial y de Seminarios y Universidades de
Estudios.71 Pocos días después de su elevación al cardenalato consi-
guió del papa el título de basílica menor para la catedral de Burgos.72

66.  Despacho núm. 1344 de Ragonesi a Gasparri, Barcelona 28 septiembre 1918,
publicado en mi artículo «Benedicto XV y los obispos españoles. Los nombramientos
episcopales en España desde 1914 hasta 1922»: Archivum Historiae Pontificiae 29
(1991) 197-254; las citas están tomadas del original italiano en la pp. 240-242.

67. Hierarchia Catholica, IX, p. 96.
68. En el mismo consistorio fueron creados cardenales el nuncio Ragonesi los

arzobispo alemanes de Múnich y Colonia, Michael de Faulhaber y Karl Joseph Schulte,
respectivamente; el arzobispo de Filadelfia, Dionisio Dougherty, y el arzobispo de
Tarragona, Francisco de Asís Vidal y Barraquer (AAS 13, 1921, 121-124 y Hierarchia
Catholica, IX, pp. 18, 19, 23, 27, 96).

69. AAS 13 (1921) 180. Pizzardo era entonces subsecretario de la Sagrada Congrega-
ción de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, y murió siendo cardenal, en 1970.

70. AAS 13 (1921) 287. Ese mismo día Benedicto XV celebró su último consis-
torio para la creación de tres cardenales italianos, entre ellos el arzobispo de Milán,
Aquiles Ratti, que sería su sucesor pocos meses más tarde, con el nombre de Pío XI.

71.  AAS 13 (1921) 325.
72.  AAS 13 (1921) 418-419.
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En la metrópoli burgalesa Benlloch tuvo un pontificado muy fruc-
tífero, destacando la creación del Seminario Nacional de Misiones
Extranjeras.

9. FUNDADOR DEL SEMINARIO NACIONAL DE MISIONES EXTRANJERAS

DE BURGOS

A partir de 1919, la vida del cardenal Benlloch quedó estrechamen-
te vinculada con la del Seminario Nacional de Misiones Extranjeras,
que el mismo fundó secundando la invitación que Benedicto XV le
había hecho en carta fechada el 30 de abril de 1919. El secretario de
Estado, cardenal Gasparri, la envió a Benlloch el 28 de mayo siguien-
te, cuatro días antes de que éste tomara posesión de la sede burgense.73

Y se hizo pública el 4 de julio. Dice así en su versión en lengua caste-
llana:

«Al R. P. D. Juan Benlloch y Vivó, arzobispo de Burgos: So-
bre el fomentar el Colegio fundado para el servicio de las Misio-
nes Extranjeras.

Venerable hermano, salud y bendición apostólica. Al promo-
verte de la sede de Urgel a la de Burgos, Nos tuvimos el designio
de procurar a tu virtuoso espíritu de laboriosidad campo más di-
latado donde con mayor amplitud pudieras desarrollar tus ener-
gías. Ya de antes teníamos conocida esa tu actividad emprende-
dora, la cual dondequiera se presenta ocasión, actúa y trabaja a
gloria de Dios y salud de las almas. Y cierto, que te la brinda
ahora magnífica la nueva diócesis confiada a tus desvelos. Pues
bien, es Nuestro deseo que uno de los proyectos que con más
entusiasmo acaricies, sea el procurar por cuantos medios estén a
tu alcance que dentro de los muros de Burgos se formen aptos
para el caso, jóvenes escogidas del clero que se sientan llamados
por Dios para evangelizar a los infieles, ya que guerra tan
monstruosa y larga ha reducido a mermado número los pregone-
ros del Evangelio: vacío por otra parte que, no pudiendo llenarse
con los colegios ya existentes de Propaganda Fide, reclama que
surjan nuevas instituciones similares debidas a la generosidad de

73. J. A. IZCO ILUNDAIN, Proyección misionera del clero diocesano español. His-
toria del Seminario de Misiones-IEME (Salamanca, Sígueme, 1991).
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las naciones católicas. Y en este punto, no hay duda que no es
nada decoroso el que España, cuyos pasados servicios apostóli-
cos fueron de tanto relieve, olvidada ahora de sí, deje vencerse
por ningún otro pueblo. Además de que providencia es singular
de Dios el que encuentres ya en esa ciudad, sede para tí tan hono-
rífica, como principios de obra de esa índole, puesto que no des-
conoces cómo Gerardo Villota, sacerdote de santa memoria, en
su afán de ayudar ora a las diócesis de la América latina, ora a las
misiones de infieles, echó los felices cimientos (a más no llega-
ban sus modestos recursos) de un Colegio que consta de dos sec-
ciones, la una para formar operarios que trabajen en diócesis cons-
tituidas y la otra para educación de misioneros. A tu destreza,
pues, incumbe ahora cultivar con todo esmero y dar calor de tal
suerte a esa como semilla, que palpablemente, bajo la influencia
de la gracia de Dios, se la vea convertirse en árbol corpulento del
que puedan esperarse a su tiempo ubérrimos frutos. La autoridad
de tu ejemplo servirá en gran manera de estímulo para despertar
idénticas aspiraciones en otros: ni hay por qué dudar que, tratán-
dose de la causa nobilísima de la expansión vital de la Iglesia,
todos y en especial tus colegas del episcopado español querrán,
con cuantos medios puedan, favorecerte en tu empresa. Y en pren-
da de las divinas bendiciones y como testimonio de nuestra pa-
ternal benevolencia, a tí, venerable hermano, y a tu clero y pue-
blo otorgamos amantísimamente la apostólica bendición.

Dado en Roma, en San Pedro, el 30 de abril de 1919, de nues-
tro Pontificado el año quinto.

BENEDICTO PAPA XV»74

En esta carta comenzaba el Papa alabando la capacidad empren-
dedora de Benlloch: la promoción de Urgel a Burgos respondió al
deseo de darle más campo para explayarla. No dice, pues, que el tras-
lado a Burgos obedeciera a la idea de encomendarle el proyecto mi-
sionero del que habla a continuación; y el mismo Benlloch reconoce-
rá más tarde, en su famosa carta pastoral sobre las misiones,75 que la

74. Texto latino de la carta en AAS 11 (1919) 267; en apéndice a la carta pastoral
citada en la nota siguiente y en J.A. IZCO, o.c., pp. 215-216.

75.  Las misiones extranjeras, invitación pontificia a Burgos. Carta pastoral
que el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Juan Benlloch y Vivó, arzobispo de Burgos, dirige
al clero y pueblo de su diócesis. Burgos, 3 de diciembre de 1920.
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ocasión de que el Papa se fijara para esta gran obra en Burgos «es
ajena a nuestros méritos, como que en gran parte se debe a la base
que para ello dejó don Gerardo Villota».76 Pues bien, entre las tantas
iniciativas que la nueva archidiócesis iba a brindar al emprendedor
arzobispo, el Papa quiso encomendarle muy especialmente la de esta-
blecer en Burgos un centro eclesiástico de formación de misioneros
(esta finalidad aparece muy clara: «que se sientan llamados por Dios
para evangelizar a los infieles» y «que habrán de ser destinados a
Misiones Extranjeras»). Justificaba el Papa su deseo por la penuria
de misioneros que la primera guerra mundial había ocasionado y por
la imposibilidad en que se encontraba de proveerlos a base de los
colegios que tenía en Roma la congregación de Propaganda Fide.

Pero, se pregunta el historiador de dicho Seminario: «¿por qué en
España y, concretamente, en Burgos?». Y contesta diciendo: lo pri-
mero, porque «no es nada decoroso el que España, cuyos pasados
servicios apostólicos fueron de tanto relieve, olvidada ahora de sí,
deje vencerse por ningún otro pueblo». ¿Cómo no ver en esta frase un
eco fiel de las ideas y hasta de las palabras de Gerardo Villota en sus
artículos de presentación de su Colegio? Por citar sólo un texto, en
Las Misiones Católicas del 15 de noviembre de 1905, decía Villota:
«España que supo propagar el cristianismo.., parecía ahora fatigada y
como si hubiese agotado sus fuerzas... lo honroso que sería para Es-
paña verla concurrir... cuán satisfactorio sería para nuestra Iglesia... y
cuán honroso para el clero secular... ¿No era, pues, natural que Espa-
ña tratase en 1899 de fundar un Colegio...? No sólo natural: lo exi-
gían a nuestro juicio los antecedentes y el decoro de la Iglesia y la
patria española»

¿Y por qué en Burgos? Porque ahí, providencialmente, se encuen-

76. Canónigo de la catedral de Burgos y fundador del colegio eclesiástico de
Ultramar y Propaganda Fide, de Burgos, nacido en Santoña (Santander) el 3 de octu-
bre de 1839 y muerto en Burgos, el 22 de noviembre de 1906. Su colegio sobrevivió
gracias al patrimonio legado por él mismo y con la misma o mayor languidez de sus
comienzos. Desde 1906 hasta 1919 sólo había logrado enviar quince sacerdotes a
distintas diócesis hispanoamericanas. Pero Benedicto XV encargó personalmente a
Benlloch que, aprovechando la semilla sembrada por Villota, fundara en Burgos un
seminario nacional de misiones extranjeras. Cf. C. RUIZ IZQUIERDO, Temple del após-
tol. Biografía de Gerardo Villota. Del Colegio eclesiástico de Ultramar y Propa-
ganda Fide al Seminario Español de Misiones Extranjeras (1920) (Burgos, Semina-
rio de Misiones, 1947); J. A. IZCO ILUNDAIN, o.c., 17-106.
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tra «algo ya comenzado», «unos felices inicios», «una como semilla
que sembró un sacerdote de santa memoria», Gerardo Villota, al ini-
ciar un Colegio con dos secciones simultáneas: una para Ultramar y
otra para Misiones Extranjeras.77

Y termina el Papa: «A tu destreza toca ahora fomentar con todo
entusiasmo esa como semilla, de manera que se convierta en árbol corpu-
lento de ubérrimos frutos. Tu ejemplo estimulará a otros y, sin duda, a
todos y, en especial, tus colegas del episcopado español te favorecerán
con cuantos medios puedan en tu empresa». En un tiempo en que no
existen conferencias episcopales nacionales, esa es la forma que tiene
el Papa de apelar a la conciencia de los obispos españoles.78

Benlloch puso enseguida manos a la obra, como diría más tarde, en
la carta dedicada al Seminario de Misiones. Para él constituyó un moti-
vo de honda satisfacción saberse requerido personalmente por el Papa
para que le ayudase a resolver un problema de tanta magnitud eclesial
como en el de las vocaciones misioneras. Por ello, la carta pontificia no
constituyó para Benlloch un mero motivo de complacencia personal,
sino que se convirtió en el estímulo que configuró su vida episcopal, ya
que a partir del momento de su recepción se entregó de tal forma a la
obra de las misiones, que ha merecido pasar a la historia de la
misionología como el padre de la Escuela Española, en unión del jesui-
ta padre Zameza, su siempre fiel admirador y colaborador.

El arzobispo de Burgos determinó que el original Colegio de Ul-
tramar y Propaganda Fide pasase a ser Pontificio y Real Seminario
Español de San Francisco Javier para Misiones extranjeras. La inci-
piente obra de Villota, que en verdad resultaba muy pequeña para su
ambicioso proyecto, y que no había funcionado más que en la sección
de Ultramar, como se desprende de la insinuación de Benedicto XV,
fue asumida por el cardenal Benlloch y convertida en el Seminario de
Misiones Extranjeras. Ocurrió esto el 3 de diciembre de 1920. Día
memorable en la misionología española, ya que en aquella fecha ocu-
rrieron una serie de hechos que han resultado determinantes para la
marcha del movimiento misional en España. Y, a la vez, es la fecha en
que confluye todo el movimiento misional español de su tiempo...
Ese día se inauguró oficialmente el Seminario Español para Misiones
Extranjeras y el arzobispo Benlloch publicó una importante pastoral

77. J.A. IZCO, o.c., p. 123.
78. J. A. IZCO, o.c., pp. 123-124.
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misionera; pero, además, ese mismo día por la tarde, se reunieron en
la intimidad un pequeño grupo de sacerdotes interesados por las mi-
siones y con el fin de colaborar con el Seminario de Misiones, que
por la mañana había sido inaugurado, dieron sus nombres a la Unión
Misional del Clero y firmaron solemnemente su compromiso». Nacía
así la Unión Misional del Clero español en el seno del Seminario de
Misiones como una hijuela suya, como su natural complemento, como
su más propio y poderoso auxiliar. ¡Era el brote primero del repenti-
no germinar del nuevo árbol misionero español», como diría el padre
Zameza. Aunque, quizá, la idea de mayor trascendencia, entre las
muchas formuladas aquel 3 de diciembre, fue el anuncio de una asam-
blea misional de carácter nacional, que vendría a ser la primera con-
vocada en España, y que se celebró en Burgos del 3 al 6 de diciembre
del siguiente año 1921, con la asistencia de 40 diócesis representadas
y 15 órdenes religiosas. En esta primera asamblea Benlloch fue elegi-
do presidente, comunicando su elección a todos los prelados de Espa-
ña en carta circular fechada el mismo día de la elección, el 3 de di-
ciembre. Desde aquel momento, la acción misional emprendida por
el cardenal Benlloch iba a seguir un desarrollo progresivo. Así, el 21
de julio de 1922, asistido por las autoridades burgalesas y en nombre
del Rey, Benlloch puso la primera piedra para el que habría de ser
nuevo edificio del Real y Pontificio Seminario de Misiones Extranje-
ras. Ese mismo año se celebró en Pamplona el gran Congreso de la
Unión Misional del Clero, al que asistieron varios prelados, 700 sa-
cerdotes, representantes de 55 diócesis, y 36 órdenes religiosas. En
tan magna concentración eclesial fue reelegido presidente de la Unión
Misional del Clero el cardenal Benlloch, pues él fue centro de este
gran movimiento misional, ya que, desde su responsabilidad apostó-
lica de arzobispo de Burgos, intentó dar cumplida respuesta a la peti-
ción que le había sido formulada por Benedicto XV.

Desde el momento en que recibió la carta apostólica hasta el día 3
de diciembre de 1920, Benlloch guardó un casi absoluto silencio so-
bre la misiva papal. Una sencilla notificación en el Boletín Oficial
del Arzobispado había sido todo. Sin embargo, tal silencio no quería
decir que el arzobispo de Burgos no estuviese dispuesto a poner en
práctica el contenido del mensaje papal, sino que, guiado por la pru-
dencia, quiso proceder con pasos firmes a la hora de llevar a feliz
término la obra que se le había encomendado. Por ello, aprovechando
el viaje que hizo a Madrid el día 14 de julio de 1919 para jurar como
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senador del reino, cargo para el que había sido elegido, y habida cuenta
de la facilidad con que al brillante Benlloch se le abrían las puertas
de la casa real y las del gobierno, suplica al rey conceda su patronaz-
go sobre la obra que piensa emprender y al Gobierno su eficaz ayuda.
Por ello, cuando se inauguró la nueva fundación ostenta el título de
Real y Pontificio Seminario de Misiones Extranjeras, y al acto inau-
gural asistieron tanto el Nuncio de Su Santidad, Ragonesi, como el
Ministro de Gracia y Justicia del Gobierno Ordóñez Mariano.

Una crónica del acto ofrece noticia sobre la intervención de
Benlloch, y deja constancia de la emotividad con que personalmente
vivió el acontecimiento. Es de advertir que como invitado especial
acudió a esta misa inaugural el joven profesor del seminario de Vitoria,
Ángel Sagarmínaga,79 novel propagador de las misiones, y dato elo-
cuente para probar la intuición de Benlloch a la hora de descubrir
nuevos valores.

79. Ángel Sagarmínaga Mendieta nació en Yurre (Vizcaya) el 1 de marzo de
1890 y murió en Santa María de la Alameda (Madrid) el 15 de marzo de 1968. Co-
menzó los estudios eclesiásticos en el seminario menor de Durango y los completó en
la Universidad Pontificia de Comillas, obteniendo los grados de doctor en teología y
derecho canónico. Ordenado sacerdote en 1916, fue nombrado profesor de historia
de la Iglesia del seminario de Vitoria (1916-1926). En 1920 fundó en Vitoria el cen-
tro de Propaganda Misional de Seminaristas Externos y en Bilbao el centro de Propa-
ganda Misional de Jóvenes Seglares en favor de las Misiones. También fundó la Unión
Misional del Clero, el Secretariado de Misiones en Villa Suso, que fue el primero de
España, las Comisiones Parroquiales de Misiones y el Día Mensual pro-misiones en
la diócesis de Vitoria, y las revistas Catolicismo, Orate y Nuevo llluminare. En 1927
fue nombrado por la Santa Sede director nacional de las Obras Misionales Pontificias
y recorrió toda España organizando los servicios de Propaganda Fide en cada dióce-
sis; en 1931 logró que el Domingo Mundial de las Misiones –que, a partir de 1943 se
llamará Domund, anagrama ideado por él– se celebrase en todas las diócesis. La
guerra civil le sorprendió en Madrid, pudiéndose acoger a la hospitalidad de una
embajada, desde donde se dedicó a ayudar a los refugiados y perseguidos por los
republicanos. Terminada la guerra, se dedicó a restaurar e impulsar en todas las dió-
cesis los secretariados de Misiones y a unificar las distintas Obras Misionales
Pontificias, de las que fue nombrado director nacional, ministerio que desempeñó
hasta su muerte. A lo largo de cuarenta años fue el promotor y alma de semanas,
congresos, jornadas, cursillos y todo tipo de campañas misionales, orales y escritas,
a lo largo y ancho de la geografía española, promoviendo la conversión misionera de
todos y la coordinación de todas las instituciones misionales. En uno de sus viajes,
yendo de Santiago de Compostela a Madrid, sufrió un accidente de ferrocarril a la
altura de Santa María de la Alameda, a pocos kilómetros de El Escorial. Murió calci-
nado entre los barrotes de una vagón en llamas. Fue enterrado en el mismo pueblo, en
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El 30 de diciembre de 1920 Benlloch nombró rector del semina-
rio de Misiones al mencionado canónigo Emilio Rodero Reca, quien
ejerció este ministerio hasta su muerte en 1949. A requerimiento de la
congregación de Propaganda Fide, encargada de aprobar y regular
todo lo referente al naciente seminario, inspirándose en las constitu-
ciones de los seminarios de misiones de París, Lyon, Turín, Roma y
Parma, preparó el proyecto de estatutos presentado por el recién nom-
brado cardenal Benlloch a la Congregación de Propaganda Fide.80

Pero el dato más importante, aquel que otorga consistencia efi-
ciente al Seminario de Misiones, ocurrió el 3 de abril de 1923 cuando
el cardenal Benlloch hizo entrega del crucifijo y despidió a los pri-
meros misioneros –Marcelino de Lardizábal81 y José Gavaldá– quie-

una fosa común, junto a los otros 19 pasajeros que viajaban con él. En el maletín de
viaje, de su último viaje misionero, llevaba un ejemplar con los documentos concilia-
res. Junto con los jesuitas Hilarión Gil y José Zameza, formó parte del trío de figuras
centrales del movimiento misional moderno español y los tres estrechamente vincu-
lados a la Universidad Pontificia de Comillas, que fue donde surgió dicho movimien-
to. Pero él fue, sin duda, el principal promotor y el primero también, del movimiento
misional en España. Cf. «Grandes figuras misionales. Don Ángel Sagarmínaga»:
Boletín Oficial del Obispado de Bilbao (1957), págs. 649-657; V. PARDO, «D. Angel
Sagarmínaga. El hombre-sacerdote universalista. La Misión y el ejemplo»: Estudios
de Misionología 4 (1979) 110-137; A. SANTOS HERNÁNDEZ, «La Universidad de Co-
millas, pionera en el movimiento misional en España»: Miscelánea Comillas 50 (1992)
323-362; J. LÓPEZ-CALO, «La Schola Cantorum de Comillas», en La Universidad
Pontificia Comillas, Cien años de historia, Eusebio Gil, S.J. (ed.) (Madrid, Univer-
sidad Pontificia Comillas, 1993), pp. 86, 382, 388; A. NÚÑEZ URIBE, Ángel
Sagarmínaga: el hombre las misiones (Madrid, BAC, 2004).

80. J.A. IZCO, o.c., pp. 289-386, describe ampliamente la tarea que Rodero rea-
lizó al frente del IEME.

81. Nació en Idiazábal (Guipúzcoa) en 1879 y murió en Burgos en 1958. Ingresó
en el seminario de Vitoria. A los dos años de su ordenación fue nombrado párroco de la
villa de Arrona. En 1920, se trasladó al noviciado de los Hermanos Maristas de Anzuola,
cuna de varios misioneros del IEME. Durante un año estuvo sirviendo como capellán y
discerniendo su vocación misionera, hasta que en 1921 ingresó en el IEME. Desde
Barcelona partió el 10 de abril de 1923, junto con José Gavaldá para San Jorge, difícil
misión al norte de Colombia. El 4 de marzo de 1925, fue nombrado por la Congrega-
ción de Propaganda Fide primer prefecto apostólico de la misión del San Jorge. Tras de
25 años de ejercer la prefectura, fue nombrado vicario general del IEME y ello le exi-
gió la vuelta a España, en mayo del año 1950. Desde el mes de diciembre de 1952 hasta
el 16 de mayo de 1953 fue visitador del vicariato del San Jorge. Falleció en el semina-
rio de misiones de Burgos. Cf. J.A. IZCO, o.c., pp. 160, 229,
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nes el siguiente mes de mayo tomaron posesión de la misión del Río
de San Jorge, en Colombia.

La obra misionera del seminario de Burgos se consolidó y el 12
de junio de 1924 Pío XI,82 por resolución y decreto de la Sagrada
Congregación Consistorial, erigió canónicamente la prefectura apos-
tólica del Sinú, en el Río de San Jorge, para los misioneros de Burgos.
Y en diciembre de este mismo año, inauguró la misión el cardenal
Benlloch, en su viaje por Sudamérica. En estos términos puso de
manifiesto el cardenal su íntima satisfacción:

«Cuando Nos hubimos de emprender nuestro viaje a Chile y
demás países Hispano-Americanos, saltaba el corazón de júbilo
ante la no sospechada aventura de poder personalmente inaugurar
la Misión del «San Jorge», confiada al Clero español, como así lo
hicimos en los primeros días de diciembre».83

Por fin, el 4 de marzo de 1925, Marcelino de Lardizábal era nom-
brado prefecto apostólico de la nueva misión de San Jorge, con lo que
la estructura canónica de la misión estaba terminada. Transcurrido
poco menos de un año, el 14 de febrero de 1926, como quien ha cul-
minado la empresa misional que la Iglesia le había encomendado,
moriría el cardenal Benlloch.

«Este es en breve resumen, el comportamiento misional del car-
denal Benlloch, por el que con todo derecho hay que otorgarle el hon-
roso tratamiento de padre de las misiones españolas en el siglo XX.
Como se ha visto, su comportamiento fue nítidamente apostólico
y por ende eclesial. Y al comprobarlo cabría decir que como buen
valenciano había seguido las huellas misionales abiertas por Alejan-
dro VI, con la encíclica que programó la acción eclesial en el Nuevo
Mundo,84 y las que anduvo Mons. Vives, el valenciano fundador del

82. F. MARGIOTTA BROGLIO, «Pio XI», en Enciclopedia dei papi, III, pp. 617-632.
83. J. A. IZCO, o.c., pp. 125.
84. Alejandro VI estableció, con la célebre bula Inter coetera, los limites entre

España y Portugal en las tierras del nuevo mundo y fue el gran pontífice de la expan-
sión misionera en las tierras apenas descubiertas de América y el que sentó las bases
de la futura organización eclesiástica de aquellos territorios, como ha demostrado
J. METZLER, America Pontificia primi saeculi evangelizationis 1493-1592. Documenta
pontificia ex registris vaticanis et minutis praesertim in Archivo Secreto Vaticano
existentibus. Ed. J. Metzler (Città del Vaticano 1991-1992), 2 vols.
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Seminario de Propaganda Fide en Roma, y cuya memoria espera
pacientemente el estudio que ponga de manifiesto la grandeza de su
espíritu.85 Fiel a estos dos grandes organizadores de la obra misione-
ra, el valenciano cardenal Benlloch ha abierto en el siglo XX los cami-
nos que con la gracia de Dios todavía son transitados misionalmente
por sacerdotes y cristianos comprometidos».86

«Un rápido recorrido por la obra misionera del cardenal Benlloch
obliga a reconocerle como a un hombre apostólico que, haciendo suya
la preocupación de la Iglesia, vivió con intensidad, y contagió a los
otros, el ansia misionera. Benlloch, quien como valenciano amante
de su pueblo incrustó en su escudo episcopal las barras de Aragón,
interpretadas en la señera valenciana, estuvo dotado por Dios de un

85. Juan Bautista Vives y Marjá (Valencia 1545 - Roma 1632), promotor y me-
cenas de las misiones, fue exponente vigoroso de la espiritualidad postridentina en su
proyección misionera y evangelizadora. Fue un sacerdote diocesano valentino poco
conocido, pariente del humanista Juan Luis, que desde 1588, ya doctor en «utriusque
iuris», se trasladó a la Ciudad Eterna y tuvo cargos importantes en la curia romana.
Sixto V le nombró escritor de cartas apostólicas, Clemente VIII referendario de las
Signaturas de Gracia y de Justicia y Gregorio XIII prelado de la nueva congregación
de Propaganda Fide. Ordenado sacerdote en 1609, desplegó una intensa actividad
apostólica, que ya había iniciado en 1591, abriendo una escuela para neófitos,
transformada después, con la ayuda de san Juan Leonardi, en congregación religiosa
de clérigos regulares misioneros. Con la ayuda de los teatinos erigió un colegio para
clérigos seculares ultramontanos que se preparasen para las misiones católicas, aun-
que no tuvo éxito. Entonces donó a Urbano VIII el palacio Ferratini, que era de su
propiedad, con rentas suficientes para doce alumnos que deberían marchar a los te-
rritorios de misión para difundir la fe católica. De esta forma surgió el colegio Urba-
no de Propaganda Fide, que muy pronto resultó insuficiente, y Vives pensó en am-
pliaciones del mismo, que no fueron aceptadas. Propuso también la erección de una
Congregación pro tuenda Fide, formada por 24 teólogos, que no llegó a ser realidad
porque esta tarea ya la realizaba el Santo Oficio. Vives tuvo otras iniciativas para
favorecer las misiones, como la de imponer una tasa del 10% sobre todos los legados
y fundaciones pías para destinarla a la propagación del Evangelio, basándose en el
mandato dado por Cristo a los apóstoles y a la Iglesia. En el colegio fundado por
Vives, en la plaza de España, tiene actualmente su sede la congregación para la Evan-
gelización de los pueblos. Vives fue también agente de la Inquisición española en
Roma y embajador del rey del Congo ante la Santa Sede. Gracias a su iniciativa
personal y a su ayuda económica se consiguió que los dos papas valencianos –Calixto
III y Alejandro VI– recibieran sepultura en la Iglesia de Santa María de Montserrat,
la actual Iglesia Nacional Española en Roma. Cf. mi Historia de las tres diócesis
valencianas: Valencia, Segorbe-Castellón, Orihuela-Alicante (Valencia, Generalitat
Valenciana, 2001), pp. 303-304, con bibliografia sobre este personaje.

86. R. ARNAU, a.c., p. 50.
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corazón grande que le impulsaba a los comportamientos generosos y
universales. Así lo continúan poniendo de manifiesto estas palabras
suyas, con la que cerraba su carta pastoral: �La solemnísima fiesta
celebrada hoy en Nuestra Santa Iglesia Metropolitana, como acep-
tación pública que Nos hacemos en nombre de España de la misión
confiada por S.S. Benedicto XV al clero secular español, de su en-
trada oficial en la vida misionera de la Iglesia; es la señal más in-
equívoca del fervor con que Nos pensamos cooperar en esta
nobilísima causa, según lo permitan nuestros alcances y coadyuve
vuestra generosidad. He aquí una de las principales partes de nuestro
programa pastoral. Este fue, y así sentía como apóstol de las misio-
nes, el gran arzobispo de Burgos e hijo ilustre de Valencia, el carde-
nal Benlloch».87

10. LOS LIBERALES, PROMOTORES DE LA CANDIDATURA DE BENLLOCH

PARA TOLEDO EN 1922

Apenas murió el cardenal Almaraz el 22 de enero de 1922, tras
haber sido arzobispo de Toledo poco más de un año, tanto el rey Al-
fonso XIII, como el jefe del Gobierno, Antonio Maura, y el ministro
de Gracia y Justicia, José Francos Rodríguez,88 trataron de la provi-
sión de la sede primada; una provisión que resultó muy laboriosa y
tardó varios meses en concluirse, debido a que hubo entre tanto una
crisis de gobierno y varios cambios ministeriales. El 7 de marzo de
1922 cayó bruscamente el último gobierno de Maura,89 antes de cum-
plir los cinco meses de vida y a pesar de que gozaba de buen crédito y
confianza a nivel nacional. Era éste un gobierno que había consegui-
do superar felizmente varias insidias parlamentarias de las camarillas
tradicionales de personas ambiciosas, había restablecido una cierta
calma en el país y, por último, había devuelto el honor al Ejército
nacional, pero fueron precisamente los representantes del ejército quie-
nes lo derribaron, debido al malhumor existente en los altos mandos

87. Ibid., p. 57.
88. José Francos Rodríguez (1862 - Madrid, de 11 julio de 1931). Presidente de

la Asociación de Prensa de Madrid.
89. El último gobierno de Maura entró en crisis el 12 de enero de 1922, tras

apenas cinco meses de vida, cosa frecuente en España en aquellos tiempos.
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militares contra el ministro de la Guerra, Juan de la Cierva y Peñafiel.
La crisis parecía superada el 16 de enero porque el rey confirmó su
confianza en Maura, quien a su vez confirmó a todo su equipo minis-
terial sin hacer cambio alguno. Pero esta situación duró mes y medio:
el 7 de marzo Maura presentó su dimisión. La crisis fue breve, no
sólo porque estaba prevista sino incluso porque se dijo que la habían
preparado. El presidente del partido conservador y a la vez presiden-
te de las Cortes, José Sánchez Guerra, que era un católico practican-
te, formó un nuevo gabinete, que contaba con el catalán José Bertrán
y Musitu90 –sobrino del marqués de Comillas y considerado también
como católico fervoroso–, como ministro de Gracia y Justicia. Se dio
la circunstancia de que Sánchez Guerra, sucesor de Eduardo Dato en
la dirección de partido conservador, formó y presentó al rey su nuevo
gobierno el día 8 de marzo, aniversario de la trágica muerte de Dato.
Sin embargo, Bertrán estuvo apenas unos veinte días en el ministerio,
ya que el 1 de abril fue sustituido por Mariano Ordóñez.

Entretanto, en la ciudad imperial, el cabildo de Toledo, formado
por 27 canónigos, tuvo que reunirse para la elección del vicario capi-
tular, hecho  bastante repetido en la archidiócesis primada por la avan-
zada edad en que ordinariamente se encontraban los llamados a ocu-
par la sede primada, procedentes en tres anteriores ocasiones de la
metropolitana de Valencia: los cardenales Monescillo (1894), Sancha
(1898) y Guisasola (1914). Mas este hecho, con ser tan lamentable y
de tan sensibles consecuencias, presentó en 1922 una circunstancias
peculiares por el poco lapso de tiempo transcurrido entre la muerte
de los dos últimos primados, Guisasola y Almaraz.

En la mañana del 28 de enero de 1922 los canónigos eligieron
vicario capitular de la sede vacante al canónigo magistral José
Rodríguez y García Moreno, con trece votos contra once; pero esta
elección fue muy dura y escandalosa, pues el día 27 se habían cele-
brado seis escrutinios, sin que se pudiera llegar a un acuerdo, porque
los canónigos estaban divididos en dos grupos numéricamente igua-
les de 13 y 13 y uno votaba en blanco. De este modo se produjo una
elección solamente de mayoría, con protesta de los que juzgaron con-
veniente emitir el sufragio en favor del elegido. Este hecho no quedó
en secreto sino que trascendió a la prensa y a la calle, con lo que la

90. José Bertrán y Musitu, exponente del catalanismo político, uno de los  fun-
dadores de la Lliga Regionalista.
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gente se dividió también en dos grupos. La elección pudo hacerse
porque uno de los aspirantes se retiró, otros dos canónigos votaron en
blanco y otro se abstuvo de votar. Uno de los candidatos era Miguel
del Castillo, vicario general del fallecido cardenal Almaraz, que acu-
saba al otro aspirante. En la primera reunión capitular, celebrada el 3
de abril, las dos facciones canonicales se enfrentaron con insultos
personales e invectivas triviales. Lo cual creó grave escándalo entre
los fieles porque lo difundió la prensa e incluso algunos periódicos
liberales pidieron una intervención de la Nunciatura. Una comisión
de nueve canónigos fue a la Nunciatura para solicitar el nombramien-
to de un administrador apostólico que fuera persona extraña al cabil-
do, a tenor del canon 312 del Código de Derecho Canónico. Pero esto
no se hizo porque ya había sido elegido el mencionado vicario capi-
tular. Se repetía de este modo cuanto había ocurrido hacía poco más
de un año antes, cuando surgieron discrepancias y asperezas entre los
capitulares que, en vez de disminuir, crecieron por negarse el enton-
ces vicario capitular a satisfacer las que consideró desmedidas preten-
siones de algunos capitulares.91

En este agitado contexto los dos candidatos del Gobierno para
Toledo fueron únicamente los valencianos Reig y Benlloch. El men-
cionado ministro Francos Rodríguez, aunque liberal y masón –había
sido Gran Oriente de España–, tenía en gran estima a Benlloch, pero
tanto él como otros ministros del Gobierno consideraban que el arzo-
bispo de Burgos estaba «demasiado metido en las cosas del mundo»,
y por ello preferían la candidatura de Reig. Sin embargo, en un pri-
mer momento tanto él como todo el Gobierno Maura habían dicho
públicamente que el único posible sucesor del cardenal Almaraz era
el cardenal Benlloch, y que éste era su candidato. Pero, antes de que
se formalizara la propuesta, el nuncio Tedeschini92 informó al carde-
nal Gasparri, secretario de Estado.

El catalán Bertrán y Musitu, que sucedió a Francos Rodríguez el
8 de marzo de 1922 en el ministerio de Gracia y Justicia, heredó ple-

91. Los canónigos que enviaron su petición al cardenal Gasparri, secretario de
Estado, fueron el tesorero Aureliano Sevillano y los canónigos Timoteo Celada y
Rafael Martínez. Mientras que los que se dirigieron a la Nunciatura estaban encabe-
zados por el arcediano Dionisio Vidal, los dos canónigos mencionados y otros seis.

92. Cf. mi artículo «Instrucciones del Cardenal Gasparri al Nuncio Tedeschini
en 1921»: Revista Española de Derecho Canónico 48 (1991) 455-482.
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namente el pensamiento relativo a la provisión de Toledo y en su pri-
mera conversación con el nuncio Tedeschini no le habló para nada de
Reig, ni siquiera para excluirlo. Compartía la idea de Bertrán el mis-
mo presidente del Gobierno, Sánchez Guerra, quien tenía también en
gran estima a Benlloch. Sin embargo, aunque no todos los ministros
de ambos gobiernos eran favorables a la candidatura de Benlloch, y
algunos eran incluso abiertamente contrarios, tanto los dos presiden-
tes del Gobierno (Maura y Sánchez Guerra) como sus dos ministros
de Gracia y Justicia, y, por consiguiente, los respectivos gobiernos,
se manifestaron decididamente a favor de Benlloch. Pero el rey, aun-
que intervenía en estos asuntos según la voluntad del Gobierno, mien-
tras en un primer momento fue favorable a Benlloch, poco después y
gracias a la insinuación del duque del Infantado, se puso a favor de
Reig. El mismo monarca habló personalmente del asunto con el nun-
cio Tedeschini el 22 de enero de 1922 cuando visitó la nunciatura
para presentar su pésame por la muerte del papa Benedicto XV, ocu-
rrida el día anterior en el Vaticano. El difunto Papa había manifesta-
do claramente al nuncio Tedeschini, antes de que este saliera de Roma
para Madrid, que Reig nunca habría sido creado cardenal por él a
causa de su viudez. Pero no se sabía en aquel momento si el nuevo
papa –todavía no elegido– habría mantenido la misma actitud, ya que
el cónclave aún estaba lejano.

Poco le importaba al rey en un primer momento la concesión de
la púrpura para Reig, pues lo que realmente quería era verlo en Toledo
como arzobispo primado. Sin embargo, pocos días después, cuando
el nuncio fue a visitarle el 17 de febrero, encontró al monarca dudoso
porque le parecía muy importante la cuestión del cardenalato para
Reig, ya que en España no se hablaba normalmente «del arzobispo de
Toledo» sino «del cardenal primado de Toledo».

Días más tarde, el ministro Francos, en una entrevista con
Tedeschini, insistió en la candidatura de Benlloch para Toledo y sus-
citó la cuestión del cardenalato de Reig. Visto que para Toledo sólo
era posible el binomio Reig-Benlloch, que el rey de inclinaba hacia
Reig, pero el Gobierno y el mundo político eran favorables a Benlloch,
y que, por otra parte, el Gobierno estaba decidido a insistir para se
otorgara el cardenalato de Reig, Tedeschini le comunicó al ministro
las dificultades que el difunto Benedicto XV había opuesto a la con-
cesión de la púrpura a Reig, a causa de su viudez. Por ello, la única
solución posible en aquellos momentos, y valoradas todas las circuns-
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tancias, era destinar a Reig a Toledo, ya que el Gobierno tenía mucho
interés en que fuera nombrado cardenal.

Contra la candidatura de Benlloch para Toledo se mostraron
abiertamente el obispo de Madrid-Alcalá, Prudencio Melo, el carde-
nal Vidal, arzobispo de Tarragona, que había sido sucesor de Benlloch
en Solsona, y el duque del Infantado, considerado como uno de los
católicos más estimados de España. También fueron muy frecuentes
las visitas de representantes de diversos estamentos, de políticos, pe-
riodistas y religiosos, en primer lugar los jesuitas, que fueron perso-
nalmente a la nunciatura para pedir que Benlloch no fuese trasladado
a Toledo, pues consideraban su nombramiento como una verdadera
desgracia, ya que era el candidato que promovían los liberales. De
hecho, unos meses antes de que comenzara esta campaña en su favor,
el 3 de agosto de 1921, el diario El Imparcial, de Madrid, de orienta-
ción ultraliberal en política, religión y moral, le había dedicado a
Benlloch una página entera con una fotografía suya y una dedicatoria
autógrafa que decía: «como recuerdo y testimonio de gratitud al Im-
parcial»; y con un artículo firmado por el periodista Ledesma, reple-
to de elogios exagerados al cardenal, que fue exaltado como artista,
poeta y músico, «mundano en el trato», lleno de «consideración y
afecto para El Imparcial y su obra patriótica, que [el cardenal] viene
siguiendo, como lector asiduo, desde su juventud».

Todos esperaban un desmentido o por lo menos una explicación
y ésta llegó, moderada pero fuerte, en defensa del cardenal y contra
El Imparcial, firmada por un jesuita de Madrid en La Estrella del
Mar, del 24 de agosto; defensa basada en la inaceptabilidad de las
alabanzas dirigidas al cardenal, acusado de mundanidad; y sobre la
observación hecha por dicho periódico en el sentido de que Benlloch
era un lector asiduo del mismo, desde su juventud, lo cual sonaba
más bien a vituperio para el mismo cardenal, habida cuenta de la
ideología que dicho periódico representaba en el orden religioso y
moral.

Estos y otros hechos, que dieron materia más que suficiente para
muchas habladurías, crearon en torno al cardenal un clima desfavora-
ble a su persona en los ambientes eclesiásticos, ya que solamente ha-
blaban bien de él los políticos, que le consideraban amigo porque le
trataban y frecuentaban en fiestas mundanas. También contaba con
simpatías en la Corte, hasta tal punto que llegó a invitar a su palacio
arzobispal de Burgos a la «famosa» infanta Eulalia. Sin embargo, el
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rey se había distanciado mucho de Benlloch y no quería que se le
vinculara con su persona.

Tedeschini se quejó con frecuencia del hecho de que, mientras
como nuncio tenía que negociar los nombramientos de obispos con el
máximo secreto, es decir secreto pontificio, los miembros del Go-
bierno hablaban abiertamente con los periodistas de las combinacio-
nes episcopales, con el mismo deparpajo con que hablaban de los
destinos políticos o de los cambios de funcionarios estatales.

11. BENLLOCH, DESCARTADO PARA TOLEDO

Sin embargo, la mencionada campaña de la prensa liberal impre-
sionó tan negativamente a los católicos y al mismo rey que el presi-
dente del Gobierno, previendo una protesta de la Nunciatura, se apre-
suró a declarar a los periodistas que nada se había decidido todavía
con respecto a la sede primada. El día primero de abril de 1922 por la
tarde, el ministro de Marina, Mariano Ordóñez, pasó a ser ministro
de Gracia y Justicia en sustitución del dimisionario Bertrán, y el día 2
tomó posesión del Ministerio. Tedeschini se entrevistó con el presi-
dente del Gobierno el día 4, y por la tarde de ese mismo día, el nuevo
ministro de Gracia y Justicia fue a la nunciatura para preguntarle a
Tedeschini si había algún inconveniente por parte de la Santa Sede
para que Reig fuese creado cardenal y al decirle que no, ya que el
nuevo papa estaba dispuesto a hacerlo, el ministro le anunció que
tanto el rey como el Gobierno deseaban presentar a Reig para Toledo,
y no aludió para nada a cuanto había hecho y dicho su predecesor
Bertrán con respecto a Benlloch. El mismo día 4 de abril el jefe del
Gobierno había confirmado al nuncio que la propuesta de Benlloch
no era oficial, ya que el candidato gubernativo era Reig y que de acuer-
do con el rey y el gobierno, el nuevo ministro de Gracia y Justicia
habría propuesto formalmente el mismo día a Reig. Sin embargo, hubo
un retraso de varios días que alarmó al nuncio, pues hubo varias
tergiversaciones y surgió una nueva dificultad, y era que se había en-
contrado en el Ministerio de Gracia y Justicia la minuta de la carta
oficial escrita el 31 de marzo por Bertrán y que se había sabido en el
mismo Ministerio que se había comunicado dicha carta al cardenal
Benlloch. Las mismas dificultades se las comunicó al nuncio el jefe
del Gobierno, con lo cual demostraba que el Gobierno no estaba dis-
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puesto a olvidar la candidatura de Benlloch y buscaba excusas para
seguir manteniéndola, llegando incluso a amenazar con desautorizar
las declaraciones oficiales hechas el día 3 y 4 en el sentido de susti-
tuir a Reig por Benlloch.

Entre tanto, la situación se fue complicando porque Tedeschini
había telegrafiado al cardenal Gasparri para comunicarle que el Go-
bierno había sustituido a Benlloch por Reig. De hecho el Gobierno se
apresuró a enviarle a Tedeschini una carta urgente la tarde misma del
día 11 –carta que el nuncio remitió urgentemente a Gasparri– propo-
niendo la candidatura de Reig en lugar de la de Benlloch. Con todo
este intenso epistolario se consiguió que el Gobierno no tomara en
cuenta como oficial la presentación formal hecha por el dimisionario
ministro Bertrán, aunque tenía carácter oficial y, al mismo tiempo
presentó formalmente a Reig.

El mismo Gobierno, para salvarse de las iras de los extremistas y
justificar ante la nación su cambio de actitud, prometió darle a
Benlloch una altísima condecoración, pero para ello esperaba el Go-
bierno que el cardenal –oportunamente aconsejado e invitado desde
hacía ya tiempo a hacerlo– retirara voluntariamente y por escrito su
candidatura diciendo que él no podía ir a Toledo.

¿Por qué, descartado Benlloch para Toledo, no fueron tomados
en consideración los otros tres cardenales españoles? Sencillamente,
porque ninguno de ellos reunía las condiciones exigidas por la Santa
Sede y por el Gobierno. El más antiguo en edad y dignidad era el de
Santiago de Compostela, José María Martín de Herrera y de la Igle-
sia,93 que tenía 87 años y estaba tan enfermo que nadie podía pensar
en él; el de Zaragoza, Juan Soldevila Romero,94 había cumplido 79

93. Nacido en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) el 26 de agosto de 1835 y
muerto en Santiago de Compostela el 8 de diciembre de 1922. Fue arzobispo de Cuba
desde 1875 hasta 1889. Y desde este año hasta su fallecimiento lo fue de la sede
compostelana. León XIII lo creó cardenal en 1897 (Hierarchia Catholica, IX, 5, 14,
24, 137).

94. Nació en Fuentelapeña (Zamora), el 20 de octubre de 1843. Estudió la carre-
ra eclesiástica en el seminario de Valladolid después de haber hecho en la misma
ciudad la segunda enseñanza. Ordenado sacerdote en 1867, se dedicó al ministerio
parroquial en las iglesias de San Nicolás de Bari y de Santiago, de Valladolid, donde
dio pruebas de celo y actividad. Amplió sus estudios de filosofía y teología en los
seminarios de Toledo y Santiago de Compostela, de modo que en 1868 consiguió el
doctorado en teología. En 1875 Cesáreo Rodrigo, nombrado obispo de Orense, que
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años, y el de Tarragona, Francisco Vidal y Barraquer, era catalán y el
gobierno le consideraba «catalanista». Además, debido a razones his-
tóricas locales, no hubiera sido bien visto que ocupara la sede primada
de España el arzobispo de Tarragona, que reivindicaba por su parte
otra primacía. Por ello, no quedaba más opción que la de Reig, consi-
derado en aquel momento como el mejor exponente del episcopado.

Realmente todos elogiaron la labor misionera de Benlloch, por-
que había abierto provisionalmente en Burgos un seminario para las
Misiones Extranjeras y había adquirido un gran terreno para cons-
truir un buen edificio, donde debería quedar instalado definitivamente
dicho seminario, siguiendo la invitación que le había hecho el papa
Benedicto XV en la mencionada carta del 30 de abril de 1919. Se
trataba de una obra grandiosa que haría pasar a Benlloch a la historia.
Por ello parecía oportuno en aquel momento que el cardenal siguiera
en Burgos para concluir la tarea iniciada con tanto interés y celo apos-
tólico. Si bien todos sabían que Benlloch quería ir a Toledo, pues el
mismo día del entierro del cardenal Almaraz había comentado con el
obispo de Madrid-Alcalá, Prudencio Melo, la posibilidad de su tras-
lado.

Todas las gestiones hechas por el nuncio para impedir la presen-

conocía estas cualidades, se lo llevó consigo como secretario, y más tarde lo nombró
canónigo, así como adscrito en calidad de vocal de la Junta de Beneficencia. La
oración fúnebre que pronunció con motivo de la muerte de la esposa de Alfonso XII
(1878) le valió el nombramiento de predicador de Su Majestad y la distinción de
caballero de la Orden de Isabel la Católica. En 1883 volvió a Valladolid como canó-
nigo de aquella metropolitana y en 1887 fue nombrado dignidad de arcipreste de la
misma. El 14 de febrero de 1889 fue designado para el obispado de Tarazona, minis-
terio que compartió con el de administrador apostólico de Tudela hasta que, el 16 de
diciembre de 1901 fue promovido a la sede arzobispal de Zaragoza, como sucesor del
cardenal Cascajares. Fue creado cardenal el 15 de diciembre de 1919, del título de
Santa María del Popolo. En enero de 1923 el presidente del Gobierno, García Prieto,
anunció la reforma del artículo 11 de la Constitución, pero al tratar de la libertad de
cultos se produjo una protesta del episcopado español y, por ello, desistió de la refor-
ma. En el Senado había intervenido Soldevila sobre el particular y anteriormente con
una carta protesta al presidente del Consejo sobre los sucesos de Barcelona. Fuera
por eso, fuera por la ola de disturbios y terrorismo que inundaba el país, el hecho fue
que mientras se dirigía a su casa en compañía de sus familiares cayó víctima de
varios disparos, el 4 de junio de 1923. El atentado quedó impune. Fue enterrado en la
basílica del Pilar. Cf. Hierarchia catholica, VIII, p. 166; IX, pp. 18, 24, 27, 98, 138,
363; V. CÁRCEL ORTÍ, León XIII y los católicos españoles, pp. 327-329.
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tación formal de Benlloch para Toledo no sirvieron para nada, pues el
1 de abril de 1922 la prensa madrileña había publicado la noticia de
la presentación oficial, que fue el último acto firmado por el ministro
de Gracia y Justicia la tarde del 30 de marzo, el día antes de la caída
del Gobierno, y por consiguiente de su cese como ministro, y antes de
abandonar el Ministerio realizó un gesto audaz para impedir la futura
presentación de Reig –hacía el cual ni él ni los catalanistas nutrían
simpatías– y llegó a enviar una carta oficial al nuncio en la que en
nombre del Gobierno –debidamente autorizado por el rey– presenta-
ba formalmente al cardenal Benlloch como candidato para Toledo.
Como si esto no fuera suficiente, y con el fin de poner a la Santa Sede
ante un hecho consumado y quitarle toda posibilidad de elección y de
cambio, llegó a cometer la gravísima indiscreción de anunciar la no-
ticia a los periodistas y, además, le hizo ver al mismo Benlloch la
carta de presentación. Por ello Benlloch, en las primeras horas de la
tarde, preavisó al nuncio de lo ocurrido y le pidió que gestionara el
asunto con la mayor rapidez. Todos los periódicos liberales dieron la
noticia de la presentación oficial de Benlloch para Toledo, aunque
con diversas tonalidades y matizaciones. El socialista maximalista Vida
Nueva hizo a su manera grandes elogios del cardenal «liberal» y ha-
bló de una clamorosa victoria de las «izquierdas», aludió a una evi-
dente cambio del gobierno conservador e ironizó sobre la «píldora
amarga» que tanto los jesuitas como los clericales habían tenido que
engullir aceptando como primado de España a Benlloch. El Siglo
Futuro, célebre diario católico integrista, dijo que el ministro de Gra-
cia y Justicia había declarado a los periodistas que el Gobierno había
propuesto a Benlloch para Toledo; mientras que el liberalísimo El
Imparcial dio la misma noticia de forma oficial y con el título: «El
Cardenal Benlloch, primado de España». Por su parte, El Sol –que se
decía independiente, pero que de hecho era «el órgano de las izquier-
das», pues promovía colectas para los soviéticos y había polemizado
con el nuncio Tedeschini cuando este defendió el deseo de que el
espíritu de Jesucristo penetrara y dominara por todas partes, también
en las leyes y en los estados–, publicó la fotografía de Benlloch, di-
ciendo que había sido propuesto por el Gobierno para primado de
España. Causó mucha sorpresa que un periódico tan anticlerical y
hostil a la Iglesia publicara la fotografía de un cardenal.

Ante esta situación, no era necesario hacer hipótesis tristes, cuan-
do la realidad ya lo era tanto. No se sabía si se trataba de una ligereza
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incalificable de un ministro o del deseo de poner a la Santa Sede ante
un hecho consumado. Comoquiera que desde el 1 de abril el ministro
ya había sido sustituido y el nuevo jefe del Gobierno había rectifica-
do la indiscreción anterior, según dijo El Universo del 1 de abril de
1922, que fue el único diario que la publicó, el nuncio no pudo hacer
ninguna protesta formal y oficial, como habría sido su deseo. Dadas
las circunstancias, lo más razonable era pedirle al cardenal Benlloch
que declinara la propuesta gubernativa. El ministro era Beltrán y
Musitu, catalán y contrario a la candidatura de Reig, pero aunque no
era plenamente favorable a Benlloch prefirió éste a aquél. En reali-
dad, la candidatura de Benlloch era promovida por políticos liberales
y sobre todo por catalanistas exaltados, capitaneados por Cambó,95

que se servían del ministro Bertrán para dar un golpe de mano dando
como hecho consumado la presentación de Benlloch para impedir la
de Reig. Es decir, razones exclusivamente políticas y no eclesiales.
Pero las cosas les salieron mal a los conspiradores. El mismo Benlloch,
en un gesto de ligereza, apenas supo que el Gobierno lo había presen-
tado, fue personalmente a la nunciatura a pedirle a Tedeschini que
gestionara cuanto antes la petición para que se hiciera el nombra-
miento sin retraso.

Sin embargo, la cuestión de Toledo que, desde la tarde del 31 de
marzo parecía orientada en favor de Benlloch, cambió decididamente
de rumbo desde el primero de abril, a raíz de la formación del nuevo
Gobierno, porque el rey se había mostrado muy contrariado por la
propuesta hecha por el ministro de Gracia y Justicia del Gobierno
dimisionario, ya que lo había hecho no solamente sin saberlo el mo-
narca sino también contra su propia voluntad, pues el rey no quería el
nombramiento de Benlloch. Y lo que el rey no perdonaba era la inca-
lificable descortesía del ministro que había dado oficialmente la noti-
cia a los periodistas sin que él mismo supiera nada del asunto. Por
ello, el nuevo Gobierno, de acuerdo con el monarca, pensó hacer una
nueva presentación, ya que desde el primero de abril, al ministro
Bertrán, le sucedió Mariano Ordóñez, quien fue dos días más tarde a
cumplimentar al nuncio y a la vez para sondear la opinión del nuncio
sobre la eventual promoción de Reig a la púrpura, habida cuenta de la

95. Francisco de Asís Cambó y Batlle, nacido en Verges (Gerona) en 1876, fue
ministro de Hacienda del último Gobierno Maura en 1921-1922.
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nueva orientación pontificia favorable a ella, a pesar de la viudez de
Reig. Dado que el nuevo Papa quería premiar a sacerdotes que lo
merecieran y, al mismo tiempo, hacer un gesto agradable hacia el rey
y la nación, no habría dificultad alguna para que fuese aceptado Reig,
habida cuenta de sus notables cualidades y de la gran estima en que
era tenido por todos, tanto el rey como la nación. Esta declaración
confidencial del nuncio agradó mucho al ministro, quien consideró
como no presentada oficialmente la propuesta del gobierno anterior y
que se empezaría de nuevo con Reig a Toledo, Melo a Valencia y Eijo
a Vitoria. El nombramiento de Reig se hizo público en la Gaceta ofi-
cial y de este modo terminó la compleja y laboriosa tramitación de
este importante nombramiento.

Tedeschini consiguió convencer al rey de la candidatura de Reig,
a la vez que la mayoría del Gobierno, con su presidente, por razones
de amistad, y el ministro de Gracia y Justicia, por razones políticas,
continuaron insistiendo sobre Benlloch.

12. EMBAJADOR ESPIRITUAL DE LA IGLESIA Y DE ESPAÑA

EN HISPANOAMÉRICA

Pero el acontecimiento más importante fue la embajada extraor-
dinaria, que Benlloch presidió en 1923, destinada a visitar algunos
países de Hispanoamérica,96 donde demostró sus excelentes cualida-
des político-diplomáticas, además de su buen espíritu sacerdotal y
patriótico, por lo que ha sido considerado un entusiasta propagandis-
ta de la hispanidad.97 Fue este el primer gesto oficial que tanto el rey

96. La crónica de este memorable viaje fue escrita por el escolapio Adulfo
VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Sch. P., Crónica Oficial de la Embajada del Cardenal
Eminentísimo Señor Doctor Don Juan Benlloch y Vivó, arzobispo de Burgos, a la
América española (Valencia Tip. La Gutenberg, 1928). Esta obra, en dos tomos, es
fundamental para conocer no sólo la frenética actividad del cardenal en aquel viaje
sino también porque aporta en apéndice del segundo tomo todo lo referente a su
última enfermedad, muerte y funerales, incluyendo las dos oraciones fúnebres,
pronunciadas por el canónigo magistral de Burgos, Félix Arrarás, en aquella cate-
dral, y luego por el padre Calasanz Rabaza en la Real Parroquia de los Santos Juanes
de Valencia, organizado por la Asociación Benéfica y Montepío de Profesores Músi-
cos el 3 de marzo de 1926 (pp. 493-529).

97. F. GUTIÉRREZ LASANTA, Tres cardenales hispánicos y un obispo hispanizante
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de España como el Gobierno de la nación tuvieron hacia Hispanoamé-
rica cuando habían pasado más de un cuarto de siglo de la pérdida de
las últimas colonias ultramarinas de la Corona española, de la crisis
de 1898. Benlloch supo ser en aquellos momento el embajador ideal
de España con sus antiguos territorios colonizados y evangelizados,
convertidos ya en repúblicas consolidadas, y que a partir de entonces
volvieron a reanudar los lazos interrumpidos con la Madre patria, que
se intensificarían a todos los niveles en los años sucesivos.

Formaban la embajada el gentilhombre de S.S. Francisco
Estébanez, don Carmelo Blay, secretario de cámara del cardenal,
Matías Pascual y Fernando Durán, camareros del cardenal; los
escolapios Calasanz Rabaza y Adulfo Villanueva, cronista y secreta-
rio de prensa de la embajada; el dominico Luis Urbano, el carmelita
Silverio de Santa Teresa, confesor del cardenal, y el jesuita Antonino
Oráa. Del 27 de agosto al 4 de septiembre de 1923 estuvo en Valencia
despidiéndose y ese día embarcó en el puerto valenciano rumbo al
Plata en el transatlántico Reina Victoria Eugenia. El viaje terminó en
Valencia el 14 de enero de 1924, después de cuatro meses durante los
cuales visitó Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Panamá,
Cuba. Como síntesis del mismo, el nuncio Tedeschini dijo que
Benlloch «hizo honor a la Iglesia y a la Patria».

A su regreso de los países hispanoamericanos, sus familiares de
Valencia advirtieron que venía herido de muerte. Pero antes, pudo
asistir en el Vaticano a la tan deseada por él beatificación de la Madre
Sacramento, a la que profesaba gran devoción, y firmó las preces pi-
diendo su canonización. Durante la segunda quincena de enero de
1925 se agravó la enfermedad del cardenal, debido a una fuerte gripe
que se sumó a la diabetes. Se trasladó a Madrid para acompañar a los
reyes en un viaje a Málaga para inaugurar el hotel «Príncipe de
Asturias», pero cayó enfermo el 7 de febrero. En realidad, el motivo
de su viaje era otra, pues quería recabar fondos para consolidar la
fundación del seminario de Misiones, que había tomado tan a pecho
desde su llega a Burgos, como ya hemos visto. Estuvo antes en Valen-

(Zaragoza, Talleres de la editorial «El Noticiero», 1965), se refiera a los cardenales
Gomá, Benlloch y Tedeschini y al obispo Zacarías de Vizcarra, y ofrece biografías de
ellos. Cf. la referencia bibliográfica de esta obra en Bibliotheca Hispana 24 (1966)
127-128.
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cia y al despedirse de la Virgen todos se dieron cuenta de que estaba
enfermo de gravedad.

13. MUERTE Y SEPULTURA

Emprendió viaje  a Madrid en tren y ocho días más tarde, el 14 de
febrero de 1926, falleció víctima de un ataque cerebral de coma dia-
bético. Esta fue quizá la causa de la prematura muerte del cardenal,
unida al ajetreo del viaje a Hispanoamérica, a los cambios de clima y
a la intensa actividad desplegada durante varios meses en aquellos
lugares, con numerosos recibimientos, recepciones oficiales, solem-
nes celebraciones religiosas, actos culturales, homenajes varios, dis-
cursos, comidas, etc. Sus restos mortales, trasladados posteriormente
a Valencia, reposan ante el altar mayor de la Real Basílica de Nuestra
Señora de los Desamparados, donde el propio cardenal dispuso ser
enterrado. En la lápida sepulcral se lee:

Sum umbra illius quem desideravi expecturus carnis resurrectionis
Emmus. ac Rdmus. Dominus

JOANNES BENLLOCH ET VIVÓ
Cardinalis ex Ordine Presbyterorum

sub Titulo S. Mariae de Aracoeli
Archiepiscopus Burgensis
IV Kal. Jan. DCCCLXVI

XIV Kal. Mar. MCMXXVI
Credo quod Redemptor meus vivit

et in novissimo die de terra surrecturus sum
et in carne mea videbo Deum Salvatorem meum

R.I.P.
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SEGUNDA PARTE

CALUMNIAS, DIFAMACIONES Y DEFENSA DE BENLLOCH98

1. CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS DENUNCIAS CONTRA BENLLOCH

Las denuncias contra Benlloch se produjeron durante el pontifi-
cado de san Pío X (1903-1914), cuando estalló la llamada «crisis
modernista».99 El modernismo no fue un movimiento único y concer-
tado –este es un hecho histórico, actualmente bien establecido– sino
más bien una constelación en la que aparecieron convergencias en
algunos momentos, pero en el que la mayor parte de las figuras,
fieles a la Iglesia, ensayaron un plan de reforma eclesial a largo
plazo: las condenas impidieron que los frutos llegaran a madurar.
Las medidas de la jerarquía, inspiradas en una viva inquietud por la
fe de la Iglesia, no resolvieron ciertas cuestiones permanentes, en
particular, las relaciones entre la ciencia y la fe y, más específicamente,
la posibilidad para una religión revelada, pero histórica, de tener
un mensaje inmutable. La enérgica reacción antimodernista afectó
a todos por igual, tanto a los radicales como a los moderados, ya
que la tensión y la confusión llegaron a tales niveles, que resultó

98. La documentación relacionada con estas calumnias está en ASV, Arch. Nunz.
Madrid 723, pos. 8A, ff. 4-84, bajo el título: «Urgel. Addebiti mossi contro Mgr.
Vescovo Don Juan Benlloch y Vió (sic)». Se conserva un fascículo impreso proce-
dente de la Congregación Consistorial, titulado: «490/10. 6 marzo 1913. Sacra
Congregazione Concistoriale. Urgel. Del governo diocesano e dello stato della
diocesi». En la parte superior derecha de su primera página aparece la siguiente nota:
«Remittatur ad Sacram Congregationem Consistoriale. Romae, die 19 martii an. 1913.
Sub secreto S. Officii».

99. R. MARLE, Au coeur de la crise moderniste. Le dossier inédit d’un controverse
(París, Aubier, 1960); E. POULAT, Catholicisme, démocratie et socialisme (Tournai-
París, Casteman, 1977); Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste (Tournai-
París, Casterman, 1962, 2ª ed. 1979); ID., Modernistica. Horizons, physionomies,
débats (París, Nouvelles Éditions Latines, 1982). Cf. también P. SCOPPOLA, Crisi
modernista e rinnovamento cattolico in Italia (Bolonia 1965). También algunos au-
tores españoles han tratado el tema: R. GARCÍA DE HARO, Historia teológica del mo-
dernismo (Pamplona, Eunsa, 1972) y C. IZQUIERDO, Blondel y la crisis modernista
(Ibid. 1990), ofrece una exposición equilibrada del importante papel intelectual que
jugó Blondel en la crisis modernista, aunque el juicio que merece este papel no es
unánime.
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muy difícil, prácticamente imposible, distinguir a los primeros de
los segundos.

San Pío X decidió actuar de modo drástico e inflexible, convenci-
do de su alta responsabilidad y del peligro efectivo que producían las
corrientes radicales, que se escondían de forma subrepticia y desleal
y hacían muy difícil su identificación. Pero también influyeron en su
decisión, por una parte, su escasa sensibilidad hacia los problemas
culturales, su autoritarismo, típico del clero de su tiempo y, por otra,
las presiones que recibió de sus más directos colaboradores, entre
ellos dos cardenales españoles, el secretario de Estado, Merry del Val,
y el capuchino Vives y Tutó,100 junto con el italiano De Lai,101 secre-
tario de la Congregación Consistorial.

Merry del Val fue secretario del cónclave de 1903 y san Pío X le
nombró inmediatamente secretario de Estado y lo creó cardenal. Le
abonaban su cultura y sus virtudes, ya notoriamente acreditadas, y no
tardaron los aciertos en probar, a la vista del más receloso espectador,
la clarividencia del nuevo papa, que le escogió para este cargo no
sólo por su fidelidad y plena correspondencia de sentimientos, sino
también porque descubrió en él las cualidades y experiencia de diplo-
mático que le faltaban al recién elegido pontífice. No fue un ejecutor
fiel de las decisiones del papa, como han dicho algunos historiado-
res, ya que en más de una ocasión consiguió imponer su propia línea
política al mismo pontífice. En los asuntos de algunas naciones que
le interesaban personalmente de forma más directa intervino muy ac-
tivamente para los nombramientos de obispos y otras cuestiones. Este

100. Nació en Sant Andreu de Llevaneres (Barcelona) en 1854; fue creado car-
denal diácono, del título de San Adriano, por León XIII en el consistorio del 22 de
junio de 1899. Murió el 7 de septiembre de 1913. Cf. Hierarchia Catholica, VIII, 41;
IX, pp. 5, 25;  A. DE BARCELONA, El cardenal Vives y Tutó (Igualada 1915); J. BONET

BALTÁ, «Eclesiàstics de Barcelona enaltits en el Consistori Papal de 1899»: Analecta
Sacra Tarraconensia 37 (1964) 231-272. Sobre la personalidad de estos dos carde-
nales españoles y su influjo en la Curia romana durante el pontificado de san Pío X,
cf. mi artículo «San Pío X, los jesuitas y los integristas españoles»: Archivum Historiae
Pontificiae 27 (1989) 249-355, y en concreto las pp. 268-271, e «Intervención del
cardenal Merry del Val en los nombramientos de obispos»: Ibid. 32 (1994) 253-291.

101. Nació en Malo (Vicenza) el 30 de julio de 1853; el 11 de noviembre de
1903 fue nombrado secretario de la S.C. Consistorial; creado cardenal el 16 de di-
ciembre de 1907, nombrado obispo suburvicario de Sabina el 27 de noviembre de
1911 y consagrado por san Pío X en la Capilla Sixtina. Murió en Roma el 24 de
octubre de 1918 (Hierarchia Catholica, IX, pp. 10, 325).
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fue, por ejemplo, el caso de España. Y, mientras, san Pío X ejerció su
autoridad con suavidad, Merry del Val hizo sentir en diversas ocasio-
nes el peso de su autoridad de forma evidente. A propósito de la re-
presión antimodernista, Merry tuvo duros enfrentamientos con
Benigni, mientras que el papa, aislado y desconfiado, creyó encon-
trar en la lealtad de este sacerdote una persona fiel y un instrumento
eficaz. Merry del Val gozaba de total y absoluta confianza del papa,
hasta el extremo de que en Roma se decía que nadie conseguiría re-
moverlo del cargo y que el papa no tenía fuerza para oponerse a él. Se
decía también que con frecuencia prevalecía su opinión sobre la del
pontífice, especialmente en cuestiones de gran trascendencia. Desde
la muerte del papa (1914) hasta el fallecimiento del cardenal en 1930
de tal suerte se depuraron, si cabe hablar de mayor acendramiento,
las ejemplaridades todas de su vida, que murió en concepto de santi-
dad y tiene abierto el proceso de beatificación.

Frente a un san Pío X comprensivo y moderado, Merry del Val
pareció a muchos defensor de la intransigencia y de la línea más dura
en el gobierno de la Iglesia, línea que apoyaba también otro cardenal
español, José Calasanz Vives y Tutó, un capuchino catalán que des-
empeñó importantes cargos en su orden y fue creado cardenal por
León XIII en 1899. Teólogo consumado, escritor de materias varias
en latín y castellano, hizo honor a la tradición de los mejores prelados
cultos y humanistas. Fraile de mirada ardiente y barba de medieval
cruzado, de palabra resuelta y vida austera, fue prefecto de la congre-
gación de Obispos y Regulares y más tarde de la de Religiosos. Con-
fesor de san Pío X y persona de su máxima confianza con Merry del
Val, éste no dio nunca un paso importante en los asuntos más delica-
dos –sobre todo, los referentes a España– sin consultar previamente
con él.

Gaetano De Lai era véneto como el papa, que lo creó cardenal en
1907. Él fue quien tomó algunas medidas antimodernistas, como la
eliminación de los seminarios en 1912 de los textos de Lagrange y de
la historia de Funck. Su más fiel colaborador en la obra de represión
antimodernista fue monseñor Umberto Benigni, el mayor exponente
del integrismo.

Estos fueron los tres cardenales más escuchados por san Pío X y,
aunque eran conocidos y apreciados por su profunda piedad y vida
ascética, sin embargo fueron espíritus belicosos e intransigentes,
fidelísimos al papa, que no solamente usaron de lleno los poderes de
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sus importantes dicasterios para reprimir el modernismo sino que a
menudo llegaron a invadir, con la aprobación plena del pontífice, sec-
tores que no eran de su estricta competencia. Con todo, las relaciones
del papa con éstos y con otros de sus colaboradores más íntimos fue-
ron mucho más complejas de lo que, en sentido opuesto, sostienen
sus admiradores y detractores.

Y estos tres cardenales intervinieron de forma distinta y a diver-
sos niveles –uno más directamente (De Lai)– en el «caso Benlloch»,
que no fue el único que mereció la atención de la Santa Sede en aque-
llos años, ya que otros dos obispos fueron sometidos a investigación
por parte de la Secretaría de Estado y de la Congregación Consisto-
rial: sobre el estado de la diócesis de Badajoz en 1910102 y de Cuenca
en 1913.103

2. DENUNCIA DEL CANÓNIGO SERRA A LA SANTA SEDE

Cuando Benlloch fue nombrando obispo de Urgel en diciembre
de 1906, la diócesis contaba con unos cien mil habitantes atendidos
por 411 parroquias. El nuevo obispo destacaba por sus tendencias
artísticas muy marcadas, en especial hacia la música. A partir de 1910
comenzaron a llegar a la Sagrada Congregación Consistorial quejas
contra su forma de gobernar y sobre el estado un tanto anómalo de la
diócesis. Los recursos y denuncias contra Benlloch le parecieron tan
graves al cardenal secretario de dicho Congregación, Cayetano De
Lai, que decidió abrir una investigación para aclarar las acusaciones.

La primera noticia llegó al Vaticano en junio de 1910 y era anóni-
ma, aunque iba acompañada por una carta del canónigo penitenciario
de Urgel, José Serra, quien dijo después que él mismo era autor de la
denuncia amplísima, redactada en latín, enviada a la Secretaría de Es-
tado y transmitida por ésta a la Sagrada Congregación Consistorial.104

En julio de 1910, la Congregación del Santo Oficio remitió a la

102. Cf. despacho reservado núm. 17453 de Merry del Val a Ragonesi, Vaticano
12 junio 1910, y la documentación posterior relativa a la conducta del obispo Adolfo
Pérez Muñoz (AAEESS Spagna 498).

103. La documentación de los años 1912-13, relativa a la conducta del obispo
Wenceslao Sangüesa, está en ASV, Arch. Nunz. Madrid 722, ff. 5-26.

104. Documento 1.
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Consistorial un segundo recurso del mismo canónigo, fechado en la
Seo de Urgel el 6 de mayo de 1910,105 y  que había sido enviado al
Vaticano por el arzobispo de Tarragona, Tomás Costa y Fornaguera.106

Tan alarmantes fueron algunas noticias que llegaban al Vaticano, que
la Sagrada Congregación Consistorial decidió abrir una investigación
formal sobre el caso y el 6 de junio de 1910 pidió al nuncio Vico que
informara ampliamente sobre la conducta de Benlloch.107 Vico res-
pondió un mes más tarde, el 11 de julio, diciendo que había podido
hablar personalmente en Madrid con Benlloch, quien le había aclara-
do y explicado algunas de las acusaciones que se le habían formula-
do; y concluía diciendo que Benlloch tenía realmente una conducta
un tanto mundana y a veces poco meditada en sus acciones, pero que
le consideraba un prelado muy dócil a cuanto se le dijera desde la
Santa Sede.108 Sin embargo, al año siguiente, cuando todo parecía
resuelto, llegó al Vaticano una nueva denuncia, firmado por el men-
cionado canónigo José Serra el 20 de marzo de 1911, y escrita en
catalán.109 Al mismo tiempo, fueron remitidas a la Santa Sede otras
noticias sobre la celebración de recitales dramáticos y de grandes
conciertos musicales celebrados en honor del obispo en Urgel. Por lo
que, de nuevo se le pidió al nuncio que informara,110 y Vico, con carta
del 16 de julio de 1911, prácticamente repitió lo que ya se sabía; es
más, explicó que Benlloch le había dicho que organizaba tales actos

105. Documento 2.
106. Tomás Costa y Fornaguera, nacido en Calella, diócesis de Gerona, el 6 de

junio de 1831. Se educó al lado del docto y virtuoso obispo de Gerona, monseñor
Lorente y Montón. Ordenado sacerdote, fue profesor de letras en el seminario
diocesano, y más tarde obtuvo por oposición la canonjía de penitenciario de la cate-
dral de Las Canarias, donde se dedicó a la enseñanza de la filosofía y teología, al
confesonario y a la predicación, llevando casi una vida de misionero. Por su celo,
erudición, virtud y pericia en el despacho de los asuntos, fue además el brazo derecho
del obispo. Posteriormente obtuvo la canongía lectoral de Cádiz. Figuraba en la lista
de los candidatos a las sedes vacantes que el eminentísimo Moreno envió al Santo
Padre en 1873. Presentado después de la restauración para la sede de Lérida, fue
preconizado el 13 de febrero de 1876; después, el 27 de mayo de 1889, fue promovi-
do a la metropolitana de Tarragona. Cf. Hierarchia Catholica, VIII, pp. 320, 387,
537, y mi libro León XIII y los católicos españoles, pp. 266-268.

107. Documento 3.
108. Documento 4.
109. Documento 5.
110. Documento 6.
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para evitar que la gente fuera a los que se celebraban en los centros y
círculos republicanos.111

3. LOS CANÓNIGOS DE URGEL CONTRA EL OBISPO BENLLOCH

De nuevo la Santa Sede dejó las cosas como estaban. Pero al año
siguiente, en septiembre de 1912, la Secretaría de Estado remitió a la
Congregación Consistorial otro recurso firmado por algunos canóni-
gos de Urgel contra el obispo, entre los que figuraba el ya conocido
penitenciario Serra.112 Se unía además una relación de veinte acusa-
ciones concretas, que fueron remitidas a Benlloch el 19 de octubre de
1912 para que contestara a cada una de ellas y diera las correspon-
dientes explicaciones.113

4. AUTODEFENSA DE BENLLOCH

Benlloch respondió el 31 de octubre sucesivo, desde Orgañà,
donde estaba celebrando la visita pastoral, prometiendo enviar cuanto
antes una detallada relación defensiva de las acusaciones que se lan-
zaban contra su persona y conducta.114 Esto lo hizo el 22 de diciem-
bre de 1912, en un extenso escrito, redactado en latín, y en el que
tocaba los siguientes puntos: residencia material y formal en la dió-
cesis, visita pastoral, seminario e Instituto Obrero Católico.115 Este
amplísimo memorial, le fue remitido al nuncio Vico el 14 de enero
de 1913 para que manifestara su parecer al respecto. Vico respondió
el 18 sucesivo diciendo que la defensa de Benlloch era poco fiable,
porque habían sido muchas las acusaciones que se le habían lanza-
do y concluyó su informe diciendo que «Benlloch era amigo de
muchos políticos y aspiraba a una promoción ayudado por ellos.
Que en el verano último se le había visto varias veces por la tarde
en una terraza de San Sebastián fumando en público con un grupo

111. Documento 7.
112. Documento 8.
113. Documento 9.
114. Documento 10.
115. Documento 11.
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de señores y señoras». Este dato se lo había facilitado al nuncio,
como hecho escandaloso, Emilio de Torres, secretario del rey Al-
fonso XIII. De todo lo cual deducía el nuncio que la conducta de
Benlloch denotaba poco espíritu eclesiástico y que disgustaba a
muchos obispos y católicos. Sin embargo, en aquellos momentos,
su candidatura para arzobispo de Tarragona encontraba el apoyo de
muchos políticos.116

La Congregación Consistorial estudio el «caso Benlloch» en la
reunión del 6 de marzo de 1913 y, aunque no he podido consultar la
documentación referente a la eventual respuesta de dicho dicasterio,
lo cierto es que Benlloch siguió al frente de la diócesis de Urgel du-
rante otros cinco años, a pesar de las nuevas denuncias y acusaciones
que se lanzaron contra su persona y actuación pastoral.

5. GRAVES ACUSACIONES DEL SACERDOTE JOSÉ CANUT

Un año más tarde, el doctor José Canut Canut,117 ecónomo de Ger,
provincia de Gerona, partido de Puigcerdá, diócesis de Urgel, escri-
bió el 12 de febrero de 1914 la siguiente carta al nuncio Ragonesi:118

«Excmo. Sr. Nuncio Apostólico.
Excelentísimo Señor:
Después de haber implorado frecuentemente las luces del Es-

116. Documento 12.
117. Nació en Pujalt (Lérida) el 11 de marzo de 1873. Comenzó los estudios

eclesiásticos en el seminario de Urgel y posteriormente pasó al seminario de Valen-
cia, donde se doctoró, tras haber cursado los últimos años de Teología y el primero de
Cánones. A petición de su familia, y recomendado por el obispo Benlloch, fue desti-
nado al Pontificio Colegio Español de Roma para continuar los estudios canónicos
en la Pontificia Universidad Gregoriana. Ingresó por vez primera en dicho Colegio el
11 de noviembre de 1907 y salió definitivamente de él el 21 de febrero de 1909, tras
haber conseguido la licenciatura en Cánones con la calificación de «satis», después
de haber hecho el segundo curso académico en dicha facultad. Al comenzar el curso
1908-1909 se matriculó en Sagrada Escritura, pero «a mitad de curso vio que no
podía obtener la licenciatura en Sagrada Escritura y dio por terminados sus estudios,
saliendo el 21 de febrero de 1909», según dice su expediente conservado en el Archi-
vo del Pontificio Colegio Español, Registro de Alumnos 1905-1909, III, nº. 258. Al
regresar a su diócesis ejerció el ministerio parroquial y posteriormente fue canónigo
de Albarracín. Desconozco la fecha de su fallecimiento.

118. ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, ff. 7-10, original manuscrita.
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píritu Santo, me ha parecido ser obra de gran celo y caridad es-
cribir a Su Excelencia lo siguiente.

Trátase en el Obispado de Urgel de llevar a cabo una reforma
parroquial en la que se suprimirían unas 140 parroquias. Y a ese
fin un señor párroco de 78 años de edad (y que por su imposibili-
dad para predicar la palabra divina, se le debería aplicar el decre-
to Maxima cura del Sumo Pontífice Pío X, a quien Dios guarde),
ha procurado buscar la adhesión de muchos sacerdotes para obte-
ner del Sr. Obispo que procure realizar ese nuevo plan. Es el mis-
mo que el Sr. Obispo actual quiso poner en los primeros años de
su gobierno; pero por la justa oposición de algunos sacerdotes y
pueblos abandonase por entonces, mas ahora agitase de nuevo
esa idea.

Por ese tiempo cursaba en Roma Derecho canónico en cuya
facultad recibí la licenciatura y el doctorado en Sagrada Teolo-
gía. [Y habiendo] He oído decir que habiéndose consultado ese
asunto al sabio y santo cardenal Vives de feliz recordación, [me]
contestó que ese plan era un grandísimo disparate. Y realmente
[habiendo estudiado por mi mismo la cuestión] no se encuentra
en la supresión de tal número de parroquias razón económica al-
guna que la justifique; faltaríase evidentemente a la caridad, por
ser en gravísimo detrimento del bien espiritual de muchos fieles;
y aun parece que se faltaría evidentemente a la justicia por cuan-
to la casi totalidad de esas parroquias fueron fundadas por los
mismos pueblos, y como he dicho no hay razón canónica que lo
exija. Más aún, estando estos pueblos acostumbrados a tener pá-
rroco, la carencia del mismo podría hacer zozobrar no solamente
las buenas costumbres y moralidad, sino la misma fe de esos pue-
blos. Eso lo reconocen algunos de los firmantes, muchos de los
cuales firmaron la adhesión por la fútil razón de ver en  ese plan
un aumento de dotación.

Ahora bien, siendo esa la verdad del hecho, Excmo. Señor,
[confío] se confía en el celo apostólico de vuestra Excelencia que
si se pretendiera realizarlo «furtive» procurará impedir tan grave
mal para muchas almas de [esta] la diócesis de Urgel.

Otro asunto también de gravísima trascendencia [me ha pare-
cido bien] hay que comunicar a Su Excelencia.

Háse dicho con bastante insistencia que para [esta] la dióce-
sis de Urgel sería nombrado el Dr. Badía para suceder al Dr.
Benlloch, que irá de arzobispo a Valencia.

Pues bien; no parece convenir el Dr. Badía ni para esta ni
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para cualquier otra diócesis limítrofe a la de Barbastro; pues
habiendo dado pruebas de locura por efecto de la anemia cere-
bral que padecía, y siendo público entre sacerdotes y laicos, le
faltaría aquel prestigio moral de que debe estar revestido un Sr.
Obispo.

Muchos menos conviene para Valencia y aun para una gran
ciudad el Dr. Benlloch.

Pues, a un sacerdote ejemplarísimo [superior de una Congre-
gación religiosa] le oí decir, cuando se decía que iba de obispo a
Barcelona, «no podría caber mayor desgracia a esta diócesis». El
difunto canónigo penitenciario Dr. Serra, hombre fidedigno y muy
apreciado del virtuoso Cardenal Casañas, decía que el Dr. Benlloch
no tenía ni sentimientos cristianos.

Y a la verdad ni ha demostrado celo ni ha procurado el cum-
plimiento de los sagrados Cánones. Y no solamente eso, sino que
en estos dos últimos años apenas ha residido en la sede, ausen-
tándose sin que aparezcan los motivos razonables aun en Cuares-
ma y Adviento. En el año 1912 no llegaron a dos meses la resi-
dencia en Urgel y en el 1913 tal vez sean de dos a tres. Y eso que
son contados los días de visita pastoral que en seis o siete años ha
pasado en estos dos últimos años en alguno que otro pueblo; y
por eso algunos califican su visita pastoral de simulacro de visi-
ta, por pasarla tan de prisa y en tan pocas parroquias. Pues enton-
ces qué hace? Está mucho tiempo fuera de la diócesis, se sospe-
cha mucho de su castidad y tristísimo es que lo  haya que decir de
un Superior, al cual como todos considero como a padre, pero
por el bien de la santa madre Iglesia lo diré. No eran solamente
sospechas, sino inmoralidades; las cuales no vi pero las tengo
por ciertas.

Además, se dice de él que no es muy limosnero, con una paga
grandísima de lo que hace en la secretaría o curia; y con todo oí
decir que a un sacerdote que le prestó dinero le valió un elevado
cargo, aunque en ese caso no creo hubiera simonía.

Pero hay que tener en cuenta que [este] el obispado de Urgel,
aunque en general el clero no es desmoralizado; mas unos porque
lo quisieran fuera, otros por favoritismo y pocos informarán con
verdadera libertad de espíritu [aun entre los canónigos y tal vez
los arciprestes].

Desea con vivas ansias subir a la cumbre de los honores; no
es tan grande orador como predican ciertos periódicos, pues para
serlo debería ser profundo teólogo; tal vez so pretexto de pedir
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una carretera que lo mismo da pedirlo ahora como dentro de un
año vuelva a Madrid para negociar como [acá] dicen el arzobis-
pado de Valencia u otra capital.

Eso he querido decir a Su Excelencia por la gloria de Dios y
servicio y amor a nuestra santa madre la Iglesia, en la seguridad
de que se me guardará secreto.

Dios guarde muchos años a V.E. cuyo anillo beso reverente-
mente

Dr. José Canut, Ecónomo Ger (prov. Gerona) part. Puigcerdá.
12. febrero 1914.119

6. EL VICARIO GENERAL, JAIME VILADRICH, DEFIENDE AL OBISPO

El nuncio envió esta carta denuncia a Viladrich el 15 de febrero y
Viladrich le contestó el 17 de febrero de 1914, diciéndole:

Membrete: Provisorato y Vicariato general el Obispado de
Urgel. Particular.

Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio Apostólico. Madrid.
Excmo. Sr.: Acabo de recibir en este momento la muy apre-

ciada tarjeta de V.E. del 15 del actual junto con la carta que por
copia acompaña.

Contesto inmediatamente para acusar recibo y darle las gra-
cias más cumplidas por tanta atención y por la exquisita delica-
deza de enviarla a este su muy obligado servidor.

Luego ordenaré los datos necesarios para contestar con toda
la amplitud que requiere la importancia de los asuntos a que la
carta se refiere.

Con profunda veneración besa el A.P.de V.E.Revma. su
adictísimo súbdito y servidor Jaime Viladrich.120

Otra del 8 de marzo de 1914

«Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio Apostólico Mons. Ragonesi
Excmo Sr.:
Por haber estado indispuesto no he podido enviar tan pronto

119. ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, ff. 7-10.
120. ASV, Arch. Nunz. Madrid 713, ff. 6-6v, original manuscrito.
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como deseaba la adjunta defensa. La he puesto a máquina para
que no resultase tan pesada su lectura, y como no estoy muy prác-
tico en su manejo, por esto resulta lleno de lunares.

La paternal bondad de V.E. lo perdonará todo.
Reiterándole la más sincera expresión de mi profunda vene-

ración y filial afecto, pide la bendición de V.E.I cuyo anillo besa
este su admirado súbdito y servidor muy agradecido Jaime
Viladrich.121

Viladrich hizo una defensa total y sin reservas del obispo, a quien
quería mucho y de quien era el más íntimo y fiel colaborador, y co-
menzó su amplio informe con estas palabras:

«Si el acusado fuese tal como en la denuncia se afirma o tu-
viese ésta el más leve fundamento, no sólo estaría incapacitado
para desempeñar su sagrado Ministerio, sino que hasta se aparta-
rían de él las personas honradas: mas como que sucede todo lo
contrario, hasta el punto que pocos prelados habrán sido tan ve-
nerados y queridos del clero y de los fieles como lo es el Dr.
Benlloch, por esto es que tan burda delación no merece más que
un gesto de desprecio, y con una negación rotunda y absoluta
quedaría sobradamente contestada».

Y añadió diversas consideraciones sobre su espíritu religioso y
vida de piedad, detallando hechos como los siguientes:

«Veo que todos los viernes entra en la capilla con su confesor
para recibir el sacramento de la penitencia; que comienza las obras
de alguna importancia signándose antes con la señal de la cruz:
que reza el Angelus al oír las campanas: que ora por los difuntos
al recibir noticias del fallecimiento, aun de personas desconoci-
das: que bendice la mesa y da gracias; que reza en familia, y siem-
pre de rodillas, el santo rosario y otras muchas devociones, como
Vía-Crucis, Novenas, ejercicios de mes de mayo, junio etc., se-
gún las épocas del año: que su último acto antes de salir de viaje
y el primero al regresar es siempre entrar en la capilla para orar
ante el Sagrario y la Imagen de la Virgen Santísima: que ayuna
con abstinencia todos los miércoles y viernes del año, además de

121. Ibid., ff. 34-34v, original manuscrito.
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los días que la Iglesia manda: que después de celebrar, oye habi-
tualmente, y siempre arrodillado, la misa de uno de sus familia-
res, etc. etc.

Además pública es su ejemplar devoción y piedad acendrada:
siempre está a punto para organizar funciones religiosas y para
asistir a ellas, no cansándose nunca de estar en la iglesia; públi-
cas son sus visitas al Santísimo Sacramento siempre que en algu-
na iglesia de la ciudad hay función de Cuarenta Horas, compla-
ciéndose en oficiar en las reservas, que procura se hagan siempre
con gran solemnidad. Públicos son los cultos con que celebra los
faustos sucesos, y muy recientes los que tributó a Dios Nuestro
Señor y a la Santísima Virgen en distintos santuarios en acción de
gracias por haberle salvado la vida en el grave peligro de Vallbona.
Públicas son finalmente las ingenuas y fervientes manifestaciones
de fe y devoción que animan sus innumerables sermones y exhor-
taciones verbales y escritas».

Destacaba después el vicario general de Urgel la gran aceptación
que la persona del obispo tenía entre la mayoría del clero, y como
prueba de ello aducía los siguientes datos irrefutables:

«Quien le haya visto aclamado por más de 400 sacerdotes
reunidos con ocasión del concurso a curatos; quien sepa, como
no puede ignorarlo el denunciante, que hace poco más de un año,
cuando regresó por primera vez después del accidente de Vallbona,
fue llevado a esta ciudad desde el confín del obispado por todos
los arciprestes en representación de todo el clero, y que éste le
regaló en testimonio de sus sentimientos el precioso cáliz con
que celebró el día del XXV aniversario de su ordenación sacer-
dotal; quien tenga conocimiento de estas y muchas otras extraor-
dinarias del entusiasmo singular que este clero siente por el Dr.
Benlloch, manifestaciones cuyo valor sube de punto teniendo
en cuenta el carácter enjuto y poco expansivo de los hijos de
estas montañas; quien sepa que el mismo Cabildo Catedral le re-
galó con la indicada oportunidad una valiosa cadena de oro y ha
aprovechado otras muchas circunstancias para expresarle acen-
drado afecto y veneración, como lo hicieron igualmente en su
tiempo el cabildo y clero de Solsona; quien este enterado de todo
esto comprenderá la injusticia enorme de la afirmación el denun-
ciante».
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Y terminaba su amplia defensa del obispo afirmando cuanto si-
gue:

«Es desinteresado y humilde no solo por virtud, sino por
temperamento. Nunca le veo más contento y satisfecho que cuan-
do está entre personas sencillas y trabajando para hacer bien a
los demás. La generosidad de su corazón que le impulsa a hacer
bien a todo el mundo y a desvivirse por todos, le ha llevado mu-
chas veces al alcázar de los poderosos para interceder por indivi-
duos y pueblos; pero jamás se ha acercado a ellos por cosas de
interés propio.

Esta nobleza de sentimientos le ha valido el respeto, admira-
ción y estima de aquellos mismos a quienes con tan altos fines ha
tenido que acercarse, los cuales comúnmente se han complacido
en atenderle sojuzgados por el atractivo de su desinteresada cari-
dad. Esto ha engendrado la leyenda de la influencia del Dr.
Benlloch en las alturas; y de ésto han tomado pretexto algunos
pocos espíritus mezquinos y envidiosos para atribuirle quiméri-
cas y absurdas pretensiones.

Los pueblos le han aclamado y en todas partes le han llevado
en triunfo por los bienes que ha derramado, por las simpatías que
excitan su ingenua sencillez y sus bondades. Pero él no ha busca-
do nunca nada de esto; ni está en su mano evitarlo, sino encerrán-
dose en un cómodo aislamiento y egoísta inacción: y esto no pue-
de hacerlo en conciencia, sino que tiene que resignarse a sufrir
las impertinencias del vano aplauso de los más y de los dicterios
de unos pocos, despreciando los juicios de los hombres y elevan-
do el corazón a Dios, a quien tendrá que dar cuenta de las
extraordinarias facultades y grandes talentos que tiene recibi-
dos».122

Aquí termina la documentación vaticana referente al «caso
Benlloch» como obispo de Urgel, que doy a conocer en el apéndice
documental.

122. El informe original de Jaime Viladrich se encuentra Ibid.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

DOCUMENTO 1

Recurso anónimo contra el obispo Benlloch

ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, ff. 66v-69.

Sin fecha, pero de junio de 1910

Eminentissimi Patres:
Titius sacerdos, Dei tantummodo gloriam intendens ac saluti animarum

propriaeque conscientiae prospiciens, haec quae secuntur huic S.
Congregationi humiliter ac reverenter exponit:

Quod scientia certa et certitudine methaphisica scit Episcopum
Urgellensem D. D. Ioannem Benlloch et Vivó in multis capitibus deficere
in administratione et regimine dioecesis sibi commissae. Et

1º. Residentia, cuius legi nec materialiter, nec formaliter satisfacit.
Non materialiter; maxima enim anni parte ab hac sua Dioecesi, sicut

et antea in Celsonensi cuius Administratoris Apostolici munus per quinque
annos exercuit, absque ulla causa multoties est absens; non obstantibus
duabus monitionibus a suo Superiore, ut dicitur, ei submissis.

Non formaliter; tres anni circiter a primo dio sui Pontificatus transacti
sunt, et una tantum littera pastoralis cinca Normas actionis catholicae
socialis in Hispania ab Emmo huius nationis Cardinali Primate mense
Octobris datas, Clerum et populum suum instruxit, quam pastoralem in
Ephemeride Officiali diei 15 Martii (quae dio 28 Aprilis proxime elapsi
evulgata est) exhortationem quadragesimalem appellat. Dominicis
Adventus et Quadragesimae ultimi tantummodo tempore ad populum
sermonem habuit; caeteris annis praeteritis duabus solummodo Dominicis
concionem fecit. His tribus annis Sacramentum Confirmationis in civitate
una tantum vice administravit.

2º. Visitationem pastoralem nondum aperuit. Tres paroecias, Balaguer,
Pons et Arfa, per accidens visitavit, occasione festi Sancti Titularis ad
quod ab auctoritatibus loci fuit invitatus.

Ipse Episcopus hanc se abstinendi a Visitatione causam affert: «Fistula,
ait, mihi impedimento est quominus equum inscendam, montuosa quippe
est maxima dioecesis pars». Potuisset tamen, et potest, si vellet, planities
in quibus multae sunt paroeciae, per seipsum, curriculo visitare; viae enim
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quae ad Valentiam et Matritium ducit, multoties se committit in abno. Sed
Visitationem pastoralem non facit, nec per se nec per suum Vicarium gene-
ralem aut Visitatorem.

3º. Pietas ac disciplina paululum in Seminario excolitur; hoc anno
nec Spirituales exercitationes dantur scholasticis, nec clerici in sacris
caeremoniis, Theologia mystica et ascetica et in cantu proprie dicto
liturgico instituuntur.

Ipse Episcopus est qui magis a Cantu Gregoriano abhorret, ita ut in
diebus solemnioribus, tam in Ecclesia Cathedrali quam in Ecclesia
Seminarii, Ipso disponente et in domo sua probationes dirigente, cantantur
Missae prohibitae, inter quas habentur nonnullae Gounod, Eslavae, etc.
In Ecclesia Cathedrali pro Anniversario defunctionis Matris suae cantata
fuit Missa de Requie praedicti Eslavae, quae est in Indice; et dum Ipse in
aula sua probationem faciebat, musicis dixit: «Scio hanc Missam positam
esse in Indice; sed plenam habeo convictionem quod qui eam indixit in
peritia sua, duo intervalla musicae componendi non est capax».

Causa cur in Seminario paululum disciplina excolitur, haec est
absdubio, saltem concausa; Episcopus praefecturam disciplinarem
effectivam sibimetipso reservavit, quae praefectura potius est nominalis
quam realis; quia, ut dictum est, maxima anni parte est absens, et dum in
civitate moratur rarissime Seminarium invisit. Et qui in regimine Eum
adiuvant, dicti vulgo Praefecti, omnes iuniores sunt sacerdotes, horumque
Director viginti novem annos nondum complevit, nec experimentum habet
Regulae ac vitae Seminarii, cum vix annum scholarem in ipso fuerit
commoratus.

4. Sed quod deterius est et lamentabile; attendite, Eminentissimi Patres,
et expavescite; Ipse Episcopus causa est efficiens et immediata ruinae
scholasticorum. Ignoscite mihi; sed probabo.

Domum dictam Instituto Obrero et in ea theatrum, ludum, etc.
splendide propriis sumptibus (sic apparet) Ipse construxit.

Si Regulae Instituti legantur, et omnia sua capita in praxim ducerentur,
revera pro saecularibus magnum esset commodum; sed annus est iam a
sua institutione et usque nunc, solummodo comediae, concentus sacri (lit-
tora sed non musica) ludus trudicularis, cartae lusoriae, etc. in praefata
domo visa et facta sunt. Unica tantum sessio musico-literaria in honorem
Sancti Joseph, de qua inferius dicetur, celebrata est. Et ultimis diebus,
Conventus, Mitin, a Concilio Instituti intiatus ad protestandum contra
scholas laicas, sicut in omni Hispania iam celebrati sunt (ab hac sua
Dioecesi Episcopi absente) celebratus est.

Ludus praecipue a sacerdotibus, qui maiorem diei partem usque ad
decimam noctis horam et amplius, cum fidelium scandalo, dilapidant,
frequentatur. Et in scenis et rebus comicis et concentibus, maior actorum
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pars sunt scholastici philosophi, theologi et etiam moralistae qui omnes
in quamplurimis diebus, prolusionis ad scenam et executionis causa, ad
Seminarium redeunt hora undecima vel duodecima noctis et amplius, et
aliquoties in concentibus, cum puellis mixti, actores sunt. Et in his diebus
Episcopus alumnos illos a probatione lectionis dispensat; hanc
dispensationem per suum famulum aut unum ex ipsis alumnis, schedula,
Magistris Seminarii communicans.

Positis his praemissis, necessariam consequentiam erga Magistros et
discipulos praevidere et deducere facile erit Eminentiis Vestris.

Magis etiam: Duo Clerici ad Presbyteratum et ad Subdiaconatum
suscipiendum in spiritualibus exercitationibus et non semel tantum sed
bis aut ter, Ipso disponente Episcopo, a spirituali secessu exierunt, quatenus
Ei opus erat illorum servitio ad praedictos concentus et scenas; hora
duodecima et dimidia noctis ad domum Missionis redeuntes.

Postremo: Alteri scolastico moralistae qui Beneficium Cantoris in
Ecclesia Cathedrali oppositione obtinuit, primam clericalem tonsuram
conferre, nonnullis diebus domoravit Episcopus, non alia ratione quam ut
in theatro multitudinis concurrenti valediceret: (semper enim in scenis
actor erat). Et haec et non alia fuit praeparatio remota et proxima ad eum
initiandum.

5º. Plus etim: Episcopus omnibus omnino spectaculis nocturnis Ipse
praeest; probationes omnes concentuum et prolusiones ad scenam
personaliter facit et dirigit, ita sigillate ut si saltus et gyri aliqui sint in
dramatibus, etiam Ipse peragit ad eruditionem actorum: Ipse primus
manibus plaudet; iuvenes et puellas indistincte assistentes, in principio,
invitavit ut in intermediis contractum fecerent, si vellent. Omne gaudium
suum in theatro et musica existimat: nam Ipse palam confitetur, dicens:
«Duos ego habebo coelos, coelum nempe terrenum musicae et futurum».
Est absdubio passio Eum incitans, iam iam a multis cognita, ad quam
dissimulandam ac veluti factum aequum aliis ostendendum, ait: «Omnes
qui veniunt ad haec spectacula, quae moralia sunt, ad immoralia non va-
dunt, et hoc magnum bonum est». Revera bonum est divertere a malo
(concesso in omnibus dicto Episcopi): sed est bonum negativum, quod
non est sufficiens ad salutem.

Uno verbo: non paucorum indicio, haec cupiditas et voluptas non est
tantum passio; est obsessio quae suae propriae dignitatis et characteris
facit Eum oblivisci.

6º. Ita est: Ipse namque personaliter in scena cum instrumento
Gramophono, spectaculum factus est omnibus, pelliculas, seu discos
impressos publice in scenario annuntians, Ipse figens et reponens. Plurimis
in noctibus spectaculum dedit Cinematrographi, duas vel tres pelliculas
adhibendo quas ad passiones spectatorum excitandas aptissimae erant.
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Una fuit, inter alias, incitatio mulieris Putiphar ad Iosephum ut cum ea
dormiret; quae omni realismo apparuit cum scandalo nonnuliorum,
praesertim scholasticorum et sacerdotum.

In festo Sancti Joseph sessionem musico-literariam dedit, et in fine
ipsius, populo alloquens Episcopus, hilari ac festivo vultu ad mulieres
se vertens, oratione compta, haec inter alia illis dixit: «Aliis noctibus a
tergo vos videbam, hodie autem facie ad faciem vos intueor, quod gra-
tissimum est: pulchritudinem vestram, monilia, venustatem faciei vestrae
quibus inter selectam multitudinem nitetis, ego attento animo conside-
ro, et miror; quasi pratum, tempore verno florens, oculis meis vos estis
nunc; ideo, veluti perpulchrum et odoriferum tapetum, manibus meis
suis floribus contextum ad pedes Sancti Joseph colloco, eique toto corde
offero».

7º. Tempus Quadragesimae in hac civitate ab antiquo sacratissimum
erat; christiani indiferentes, et etiam a catholici illud venerabantur,
numquam ausi fuerant tempore hoc, spectacula theatralia nec concentus
musicos populo offerre.

Episcopus est qui hanc consuetudinem tam dignam tamque
venerabilem non est reveritus. Et diebus Dominicis, Dominica Passionis
inclusive, concentus sacros, (littera sed non musica) et cinamatographum
populo obtulit. Indiferentes et acatholici de hoc gratulantur, et plauden-
tes, aiunt: «Dehinc aequaliter nobis videbitur Quadragesima ac reliquum
anni tempus: quod facit Episcopus possumus et nos facere».

8º. Rebus sic diuturne stantihus EE. PP., spiritus ecclesiasticus
Sacerdotum extinguetur, scholastici non eum adquirent, nec cognoscent,
exemplum enim Episcopi sequentur omnes, maxime cum ut Praelato fiant
sympatici, necesse sit ut scenis frequenter adsint, theatrum laudent, de
concentibus loquantur. Ipso tantum sunt charissimi et progressum faciunt
in vitae cursu sacerdotes et scholastici musici et illi qui in his omnibus
cum Eo sentiunt et plaudunt.

Et haec est ratio quare in rebus arduis et in regimine dioecesis conci-
lio Capitularium saniorum et seniorum et aliorum sacerdotum non utitur;
quia hi omnes in praefatis scenis et concentibus non conveniunt et intra
domus suae limites se tenent.

9º. Plus etiam; hoc statu rerum perseverante; idea vera et legitima
sensus ac spiritus christiani in ipsis saecularibus evanescet; et sicut Gen-
tiles ut ait Ap. ad Rom. commutaverunt veritatem Dei in mendacium, et
coluerunt et servierunt creaturae potius quam Creatori; ita idea spiritus
christiani, religiosi ac pii in spiritum convenientliae dissipationis ac
voluptatis mutabitur.

Sacerdotes fere omnes ludibus, scenis, concentibus maximam temporis
partem impendunt; scholastici etiam et saeculares ad exemplum Episcopi
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scenarum et concentuum voluptate capiuntur, et omnes, esca delectationum
et verbis ipsius Praelati officiosis fascinati, ut Episcopum amatorem populi
et progressui moderno accommodatum Eum proclamant.

Et nos, cum Jeremiam Propheta, clamamus: Viae Sion lugent, eo quod
non sint qui veniant ad solemnitatem. Imminuit pusillus grex, Ecclesia
Cathedralis in Missa conventuali Dominicarum et aliorum festorum est
propemodum deserta, etiamsi in illa praedicetur Verbum Dei. In
concionibus habitis Dominicis ultimae Quadragesimae hora quinta post
meridiem, pauxillus erat numerus fidelium, dum in earum noctibus aula
theatri, quae amplissima est, ad continendam multitudinem non erat capax.
In crastino ab spectaculis, sacra Communio a multis mulieribus quae Eam
frequentant, relinquitur, nec Missam audiunt, et etiam ab aliquihus
sacerdotibus non celebratur.

His igitus expositis, humiliter, reverenter ac fiducialiter ab Eminentiis
Vestris, Sacerdos Orator expostulat ut necessitatibus dioecesis Urgellensis
attendere, et ipsis praesentaneum remedium quamprimum adhibere dignen-
ur. — Et Deus, etc.

DOCUMENTO 2

Carta del canónigo penitenciario de Urgel, José Serra, al arzobispo
de Tarragona, Tomás Costa Fornaguera, sobre la conducta del obis-
po Benlloch

ASV, ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, ff. 69-71.

Seo de Urgel, 6 de mayo de 1010

Emmo.123 y Rvdmo. Sr. Dr. Tomás Costa, Arzobispo de Tarragona.
Emmo. y muy amado Sr. Arzobispo en Cristo Jesús: el objeto que

motiva la presente es poco satisfactorio para el que va a escribir como
será poco satisfactorio para V. Ex. el enterarse del mismo.

Hace ya tiempo, Emmo Sr., que me siento como forzado por mi con-
ciencia a escribirle: lo he encomendado mucho a Dios, y ya no puedo
resistir más.

El que se dirige a V. Ex. es el Penitenciario de Urgel, antes Magistral

123. En esta carta el canónigo Serra da tratamiento de cardenal (Eminentísimo)
al arzobispo de Costa Fornaguera, que no fue cardenal.
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de la misma Catedral, que tal vez recordará V. Ex. tuve una ver la honra y
satisfacción de ser invitado a comer con V. Ex. junto con el entonces Sr.
Chantre y ahora Sr. Deán de Barcelona Sr. Dachs.

Y el cargo de Penitenciario, especialmente me da y es motivo de más
para manifestarle la gravísima necesidad en que está esta nuestra Dióce-
sis de Urgel.

Ya conoce V. E., y me consta está algo enterado, de quien es el Obis-
po que nos gobierna, ya de cuando estaba de Administrador Apostólico
en Solsona.

Y por este motivo, por ser V. Ex. el Superior Jerarcas de esta Provin-
cia eclesiástica creo es mi deber manifestarle su modo de obrar en Urgel,
para que V. E., con la debida y absoluta reserva aride (sic) y diligencia
ante quien corresponde el oportuno remedio a tanto mal.

Primeramente: ya consta a V. E. que está fuera de la Diócesis la ma-
yor parte del año: ahora está ya en Valencia otra vez desde mediados del
pasado abril, y Dios sabe cuando volverá.

Cerca tres años que está en la Sr. (sic) y aun no ha dado ni la Pastoral
de Entrada en la Diócesis: el Boletín eclesiástico no se publicó desde su
entrada hasta el mayo del pasado año: y desde entonces sale con irregula-
ridad siempre. Ahora mismo: el 27 del pasado abril se publicó el Boletín
del 15 de marzo, y en este número publica una Exhortación Pastoral, que
titula Pastoral de Cuaresma, sobre las Normas dadas por el Cardenal de
Toledo relativas a la Acción social publicadas en octubre del pasado año.
Y estoy más que seguro que no la ha escrito el Prelado sino su Vicario
general: se conoce perfectamente en su redacción.

Aun no ha abierto la Visita Pastoral. Visitó tres parroquias, Balaguer,
Pons y Arfá con motivo en las dos primeras de su fiesta nacional, y la
tercera con motivo de una Imagen del S. C. de Jesús; a cuyas funciones
fue invitado por las respectivas autoridades.

Si bien es verdad que a consecuencia de una fístula que padeció en el
recto, no ha podido ir en cabalgadura; pero podía en carruaje visitar per-
sonalmente los llanos de Urgel y Cerdaña donde hay muchas parroquias:
y cuando no, que hiciese la Visita per suum Vicarium generalem aut
Visitatorem, como manda el Tridentino: pues ni esto ha hecho.

En el trascurso de tres años ha administrado el Sacramento de la Con-
firmación en la ciudad una sola vez.

No se ocupa de otra cosa desde que está en la Seo que de mímica y
teatro (sic toda la frase). Ha construido una casa llamada Instituto Obre-
ro, con un salón teatro de primera con salas de juego: y allí tiene sus
ocupaciones por delicia.

Él mismo es quien dirige los ensayos de las Comedias y los Concier-
tos. Él quien los preside, con las circunstancias gravísimas de que la ma-
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yor parte de los actores son seminaristas casi todos internos de filosofía,
de teología y hay algún moralista; y ensayos y ejecuciones siempre son de
noche, de modo que el Obispo y los sacerdotes que son muchos los que
asisten, y los seminaristas, y los superiores del Seminario salen del teatro
a las 12 y media de noche. Y esto que para los actores sobre todo repre-
senta muchos días entre ensayos y ejecución: entre abril, mayo e junio
tiene anunciadas 10 funciones de teatro; y ha habido ya otra a más de las
10 anunciadas.

Por aquí puede deducir V. Ex. como ha de formarse el espíritu ecle-
siástico de los seminaristas, y lo que serán dentro pocos años los sacerdo-
tes de la diócesis.

Ya se quejan los catedráticos de que los seminaristas de teatro y con-
ciertos no responden en la clase. Se comprende perfectamente: En todos
los días que tienen ensayos el mismo Sr. Obispo por medio de uno de los
mismos hace dar recado a los profesores que no les pregunten: y luego sin
atender a su conducta moral ni aplicación, solo porque son músicos y
actores de teatro les tiene todas las consideraciones. Ya veis, les decía el
otro día el mismo Sr. Obispo a los seminaristas músicos: «Ya veis como
les premio ya a los músicos: ya he dado beneficio de concordato a dos».
Y con la circunstancia agravante en el último provisto que era, o es, mú-
sico para actor de teatro: que como no era aun iniciado, para que pudiese
representar otro día de más y despedirse en el escenario del público, le
hizo esperar para tonsurarle diez días, y al día siguiente de haber repre-
sentado en el teatro, le dio la tonsura y colación del Beneficio. Y esta fue
toda la preparación remota y próxima para tonsurarle.

Aun más, Emmo Sr., a dos ordenandos, uno de presbítero y el otro de
subdiácono, mientras hacían los Santos Ejercicios para la ordenación, por
orden de Sr. Obispo, salieron más de una noche, el uno como músico y el
otro como director de escena, para ensayos y ejecución; volviendo a la
Casa-Misión a las 12 y media de la noche. De modo, Emmo. Señor, que el
teatro y música es el centro donde convergen todas las acciones y dispo-
siciones del Obispo.

También dos funciones de cinematógrafo, y alguna película presenta-
da con un realismo poco decente; como, por ejemplo, la Tentación de la
Esposa de Putifar a José de Egipto.

Y es de advertir, Excmo. Sr., que es voluntad del Prelado que asistan
a todas las funciones los sacerdotes y canónigos: de modo que los jóve-
nes para hacer carrera, es preciso que vayan a teatro, y los que no vamos
porque cursum consummavimus, y no consideramos prudente asistir a
teatro, e ir por las tardes a jugar a billar o tresillo, no nos mira con buenos
ojos y sospecha de nosotros.

Por esto, Emmo. Sr., verá aquí razón de más que obliga a una absolu-
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ta reserva de esta mi comunicación a V. Ex., porque si el Prelado llegase
a sospechar que el Penitenciario ha dado alguna noticia de su conducta,
puede juzgar V. Ex. como me trataría, etc., etc.

A este fin he creído no mandar directamente mi carta a V. E. Revma...
y hay otra circunstancia que obliga a obrar con toda cautela, y esta es que
el administrador de correos y los que reparten la correspondencia son el
primero, el actor de escena número uno, y los otros músicos: y hasta se
susurra fundadamente que el administrador de correos es subvencionado
por el Prelado. Y por esto ahora para escribir a V. E. mandaré personal-
mente la carta a Orgañá, pueblo distante de esta cinco horas, y el cura de
allí sacerdote ejemplar y de toda confianza certificará la carta para V. E.

Convendrá por consiguiente que V. E. no me conteste directamente:
bastará que V. E. encargue al Iltre. Sr. Penitenciario de esa, Dr. Pedro
Cerdá, me escriba diciéndome: «El Sr. Arzobispo se ha enterado de su
carta de V., y esta del todo conforme». Porque tampoco sabe el Dr. Cerdá
cual es el objeto de esta mi carta a V. E. Revma. Ya entenderé un servidor
de V. E. que cuida de que se ponga remedio a tanto mal.

Emmo. Señor: si pudiese hablar a V. E. personalmente, muchas otras
cosas le explicaría; mas ahora no es posible, ni prudente que salga un
servidor de la Seo, por si el Prelado recibe a no tardar algún monitum
salutare, como confío ha de suceder; mi salida sería después interpreta-
da.

Por esto convendrá también, Emmo. Sr., que ni en Roma se sepa quien
es el que ha enterado a V. E.; porque el Obispo, después indagará y hará
todos los medios posibles o imposible para ver si puede saber quién ha
sido el delatante.

Supuesto que no es necesario esto para el remedio, vale más así ocul-
tamente.

Excmo Señor: de todo cuanto le escribo tengo ciencia cierta, y estoy
dispuesto a juramentarlo, si fuese necesario. Scit Deus, quia non mentior.

Y por las entrañas misericordiosas de Jesús, y por su amadísimo Co-
razón le suplica el Penitenciario de Urgel que como a Superior Jerarcas
de la Provincia eclesiástica ponga remedio a tanto mal.

 Excmo. Señor: tengo íntima convicción, y lo digo con toda sinceri-
dad: 1º. Se equivocaron en la elección de este hombre para Obispo, y
2º. Que será una desgracia para cualquier diócesis donde sea promovido.
Y basta: demasiado he molestado a V. E. y dispense esta santa libertad y
rectísima intención a este S. S. etc.

Seo de Urgel 6 de Mayo de 1910.
José Serra, pbro.
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DOCUMENTO 3

Carta de la Sagrada Congregación Consistorial al nuncio apostólico
en España, Antonio Vico, solicitando informe sobre la conducta del
obispo Benlloch

ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, ff. 71-71v.

Roma, 6 junio 1910.

Illmo. e Rev.mo. Signore,
È pervenuta a questa Sacra Congregazione Concistoriale la notizia di

gravi addebiti che nel governo diocesano sono fatti a Mons. Benlloch y
Vivó, Vescovo di Urgel.

Nell’unito foglio è contenuto un sunto dei principali di questi addebiti
che io ho fatto trarre da rapporti più ampi. E compio il dovere di rimettere
questo sunto alla S.V.Rev.ma colla preghiera di volermi dire quanto in
esso possa esservi di vero e quale mezzo possa usarsi opportunamente ed
efficacemente per indurre Mons. Benlloch all’osservanza più esatta dei
suoi doveri pastorali e insieme all’abbandono di certi divertimenti e
ricreazioni, che pur essendo in sé indifferenti, meno convengono alla
dignità episcopale e distraggono il clero e più i clerici studenti dalle serietà
della loro occupazione e dei loro studi.

Con sensi di particolare ossequio, ecc.

DOCUMENTO 4

Informe del nuncio Vico a la Sagrada Congregación Consistorial so-
bre el obispo Benlloch

ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, ff. 71v.-72.

Madrid, 11 julio 1910

Eminenza Reverendissima,
Giorni indietro passò per Madrid Monsignor Benlloch y Vivó, Vescovo

di Urgel, contro il  quale sono stati riferiti  a Vostra Eminenza
Reverendissima i gravi addebiti che Ella ebbe la bontà di farmi conoscere
in sunto col venerato foglio, nº. 490/10, del 6 Giugno, ultimo scorso. A
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me pure era stato scritto vario tempo innanzi che questo Prelato, dopo
aver celebrato generale concorso per le provviste delle Parrocchie vacanti,
mai veniva alla nomina definitiva nella maniera qui in vigore. Chiamai
l’attenzione di Monsignor Benlloch su questo punto, e tosto diede corso
alle proposte delle terne al Governo di Sua Maestà. Nella stessa maniera
lo esortai a non farsi troppo vedere fuori di diocesi, che ciò non era ben
visto dai suoi diocesani e dagli extradiocesani era interpretato come
desiderio d’intrigare per ottenere un’altra diocesi. E difatti da circa un
anno non era più venuto a Madrid, ed aveva anche intrapreso la visita
pastorale. Con le cose dette ho già risposto ai due primi addebiti.

Profittando adunque della recente venuta di questo Prelato, provocata,
come mi disse, da difficoltà, che incontra colle autorità francesi pel
governo della Repubblica di Andorra, e usando della confidenza che ho
con lui, in tono amichevole gli dissi che esistono nella sua diocesi di quelli
che lo vigilano e vigilano gli atti del suo governo, e così sono entrato a
parlargli degli addebiti susseguenti. Mi disse che faceva quello che poteva
pel bene del Seminario e che si occuperebbe ancor più a fomentare la
pietà. Riconobbe che talora faceva venire i seminaristi a prender parte
alla musica e alle funzioni teatrali nell’Istituto Obrero, mai però con donne.
Disse in questa occasione i grandi vantaggi tratti da questo circolo operaio;
mediante tale istituto aveva egli annullato un istituto similare, aperto da
repubblicani, al quale solevano recarsi le giovinette del paese. Monsignor
Benlloch ha un’affezione particolare per la musica ed ama di organizzare
personalmente funzioni di questo genere: questo è certo; ad ogni modo
mi promise che non si servirebbe piú dei seminaristi e farebbe dare a
dette funzioni un’altra direzione. Ricordo che mi fece scrivere dal Direttore
nominale di quell’istituto per offrirmi la presidenza di onore; mi scusai
con dire che il Presidente nominato dal Santo Padre di tutte queste opere
è il Cardinal Arcivescovo di Toledo.

Monsignor Benlloch ha realmente un fare un poco mondano, e poco
medita i suoi atti; per la qual cosa non gli riescono a seconda, ed è molto
discusso. Nonostante mi sembra docile. Mi ha anche promesso di scrivermi
intorno ai punti toccati di sopra. Se le cose non fossero del tutto
soddisfacenti, e se Vostra Eminenza non ha nulla in contrario, torneró a
chiamare l’attenzione di quel Prelato con maggiore precisione ed efficacia.

Inchinato al bacio della Sacra Porpora, con sensi del più profondo
ossequio ho l’onore di rassegnarmi

Dell’Eminenza Vostra Reverendissima
Umilmo. Devmo. Obblmo. Servo
+ A. Arciv. di Filippi, N. Ap.
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DOCUMENTO 5

Recurso del canónigo penitenciario de Urgel, José Serra, contra el
obispo Benlloch, enviado a través del sacerdote José Teixidor124

ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, ff. 72v.-73v.

Seo de Urgel, 20 marzo 1911.

R. P. Joseph Teixidor pbro.
M. R. y amat Sr. A. en C. Jesus: dintre d’un des dos exemplars del

Reglament consabut que les envio, trobará las Notas y Observacións que
coram Deo m’ha semblat convenient y necessari, en conformitat al
encarrect que V. tingué a bé ferme.

Vosté are que se ho miri y estudii, si li sembla be, ajustarse a las
meves indicacions, ho fa; si no li sembla be, obri ab tota llibertat, fasi
como mellor li aparegui.

A mi desde aqui a la Seu mateix me apar convenient tot lo notat a Ns.,
desde l’altura de la ciutat de Roma, pot ser los bis apareixerá convenient
una altra cosa.

 Com yo dich en la observació general: lo Reglament en sa totalitat,
está be, pero convé saber que molts art. son y serán lletra morte.

Se compren que després de rebut lo Monitum salutare, ha volgut
vindicarse fent aquest Reglament y enviarlo al Em. Card. Vives, com una
proba de etc.

Lo que es cert que anem molt malament: y yo considero que no hi
tenim remey mentres aquest Senyor goberni: las passions se vencen ab
molta dificultat, y exigeixen molt sacrifici de part nostre, si es vol eixir
victoriós l’elles. Y aquest Dr. B. no es home de sacrifici inspirat en Cris-
to. Crech que puch aplicarhi la segona part del vers del Poeta: ... Sero
medicina paratur, cum mala per longas invaluere moras.

Fixis en lo que vaig a dirli: Lo Centro que ha construit ab tates les
soves dependencies, especialment lo Saló le teatre ab un luxo assiatich, li
ha pujat 18.000 duros: d’ahont han eixit los divuit mil duros?... La casa
era del Capitol; nos la va comprá, li venguerem per 1.900 duros, ja fan
dos anys, y no ens ha donat fins are mes que 200 duros sens pagar la
pensió, etc.

De manera que dets 16.000 duros n’está debent 12.000 y los 6.000

124. Se respeta en la transcripción el texto tal y como aparece en la documenta-
ción vaticana, con algunos castellanismos.
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que ha pagat son de entradas que s’han fet en lo centro, los prop 5000 ab
cafés, copas, meriendas, etc

Per aixó, a mes de la afició boja que té per la música y teatro, te
interés en fer funcions; per fer diners, já que a tot hom fan pagar le entra-
da a socios que socis. Y are en la Cuaresma també fan funcions de concerto
y cinematógrafo.

Y aqueixos comptes dels 18.000 duros etc. no creguim que sian
conjecturas: fara cosa de dos mesos que tinqueren Junta general, y tot lo
escrit se manifestó y declaró en Junta y sessió general.

Ya veu com estém: si are aquent home se si anés, lo Capitoi no cobraria,
y los demés diners, que haurán eixit probablement de la Caixa diocessana
qui le tornaria?

Y vingan funcions y alegremnos: En cert modo pot aplicarse aqui
aquell text sagrat Coronemus nos rossis ante quam marcescant (Sap.).

Ove si los plans de Canalejas passan avant, com hi está empengat, ab
Roma o sens Roma, o contra Roma; ja m sembla que passaran a mustias
las Rosas de tanta diversió y demés.

Pareix impossible que en dias tant chitichs com está passant la Iglesia
d’Espanya, hi hage un Bisbe que tinguí humor per divertirse y per divertir
al seu poble, y més en temps de Cuaresma, tant que convendriá a la Seu
una Missió, pero molt sentida, com jó li vaig dir ja al principi de ser éll a
la Seu; tant que convindrian Rogativas públicas per las presents necessitats
del Regne, y fins per las recessitats de la Comarca; per tot plou y neve,
menos aqui en la Seu: tenim donas públicas, que vinguerem ja en temps
del Sr. Laguarda, y tot se remogué, y tingueren que marchar: y are ningú
diu res; la cuestió es divertirse, y tenir un cel en lo mon y despres en
l’altre, aixis ho diu lo dr. B.

Prou per abuy, que ja dech molestarlo tantas veguades de dirli lo
mateix: Es lo gran desitj que tinch de que Deu nos envii un remei, y a mes
com a Capitular sento pesá sobre mi la obligació de dirho. Si respecta a
aquell intérrogatori li sembles que vingués de part de la Congr. Consist. a
mi me sembla que aniria millor: ja enviaria Jó a qui ha le enviarse, etc.

Son affmo S. S. y Cap. A. in Cord. J. et Mae. q. b. s. m.:
Joseph Serra, pbre.
Seu d’UrgelI, 20 de Mars de 1911.
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DOCUMENTO 6

Carta del cardenal De Lai, secretario de la S.C. Consistorial, al nun-
cio Vico, pidiéndole informe sobre la conducta del obispo Benlloch

ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, f. 73.

Roma, 7 junio 1910

Da recenti informazioni pervenute a questa Congregazione si è venuti
a sapere come Mons. Benlloch y Vivó, Vescovo di Urgel, continui anco-
ra, nonostante gli avvertimenti altra volta datigli, ad occuparsi col suo
abituale entusiasmo di musica e di recite, servendosi anche a tale scopo
di persone insignite del carattere sacerdotale, il che dà luogo spesso a
meraviglie e a non benevoli osservazioni.

Procuri, pertanto, la S.V.R., se le informazioni corrispondono alla
verità, di richiamare l’attenzione del prelodato Monsignore ed esortarlo a
comportarsi in tutte le sue azioni in modo tale da non offrire ai malevoli il
minimo appiglio di giudicarlo sinistramente.

Con sensi, ecc.

DOCUMENTO 7

Despacho del nuncio Vico al secretario de la S.C. Consistorial infor-
mándole sobre la conducta del obispo Benlloch

ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, ff. 73v-74.

Madrid, 26 julio 1911

Eminenza Reverendissima,
Essendo intervenuto al Congresso Eucaristico, celebratosi in questa

Capitale, Monsignor Vescovo di Urgel, profittai della circostanza per
manifestare a questo Prelato quanto Vostra Eminenza Reverendissima
m’indicava nel Suo venerato foglio, n.° 490/10, del giorno 7 Giugno, ul-
timo scorso, che cioè, nonostante gli avvertimenti anteriori e le promesse
fatte, continua egli con entusiasmo a coltivare la musica e le recite
servendosi anche di sacerdoti e perció dà luogo a meraviglie e a critiche.
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Lo esortai pertanto ad agire in modo da non dare appiglio a giudizi che
non lo favoriscono.

Non negó Monsignor Benlloch il fatto, ma disse che il mezzo da lui
usato lo aveva trovato eccellente per ritrarre il popolo di Urgel dai centri
e circoli repubblicani, attirandolo agli onesti divertimenti da lui
organizzati, e mi assicurò che con tal sistema era giunto a far chiudere
quei centri e quei circoli. Con tutto ciò ripetei che doveva aver presente
la propria dignità e la dignità sacerdotale e non esporsi alle critiche dei
buoni che sogliono muovere più che gli elogi dei nemici. Mi promise di
ubbidire e che mi avrebbe scritto lungamente in proposito. Non essendomi
giunta fin qui nessuna lettera di questo Prelato, mi affretto a dar conto a
Vostra Eminenza di quanto precede.

Senz’altro, inchinato al bacio della Sacra Porpora, con sensi del più
profondo ossequio ho i’onore di rassegnarmi

Dell’Eminenza Vostra Reverendissima
Umilmo Devmo Obblmo Servo
† A. Arciv. di Filippi, N. Ap.

DOCUMENTO 8

Recurso de algunos canónigos de Urgel contra el obispo Benlloch

ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, f. 74v.

septiembre 1912

Emi Patres,
Infrascripti Canonici Ecclesiae Cathedralis Urgellensis, in Hispania,

Dei tantummodo gioriam intendentes, ac saluti animarum propriaeque
conscientiae prospicientes, Vestris Eminentiis humiliter ac reverenter
exponunt:

Quod agendi ratio nostri Episcopi Ecxmi Domini Ioannis Benlloch
y Vivó in exercitio administrationis et iurisdictionis iam tum ab initio
sui pontificatus in grave cedit dioecesis praeiudicium. Non enim servat
leges residentiae, visitationem pastoralem dioecesis nec per se,
paucissimis exceptis paroeciis, facit; et si, ut ipse ait, est impeditus, nec
per suum Vicarium Generalem, nec per Visitatorem, iuxta praescripta a
Concilio Tridentino, sess. XXIV, cap. III, de reform., ipsam exercet:
duabus vicibus tantum Sacramentum Confirmationis in quinque annis
sui Pontificatus in hac civitate administravit: unam tantum, praedictis

494



93EL OBISPO BENLLOCH EN LA DIÓCESIS DE URGEL

annis, in modum Litterae pastoralis Instructionem ad Clerum et populum
in iucem edidit, etc.

Cumque Capitulum Cathedrale Consilium et Senatum Episcopi
efformet, ipsumque reverenter admonere debeat si in suis adimplendis
officiis notabiliter negligens fuerit; ne minima quidem appareat irreverentia
et audacia huiusce Capituli adversus Personam Reverendissimi sui
Episcopi eiusque auctoritatem, nobis, coram Deo, melius visum est neque
recursum ad hanc S. Congregatiomem facere, ut illum ad debitum officium
faciendum adigat et ad munera sua adimpienda inducat; sed VV. EE. iudicio
relinquere, si Ipsis bene visum fuerit, per interrogationis notam, Emño
Pro-Nuntio, sive Exmo. Metropolitano missam, in vitam illius eiusque
muneribus ac officiis inquisitionem facere, ut tantis malis tantique momenti
necessitatibus quamprimum opportune occurrere possint.

EE. VV. manus humillime deosculant addictissimi ac obsequentissimi
in Christo servi:

Raymundus Martí, Can. Doctoralis.
Andreas Albareda, Scholae-Magister.
Vincentius Posta, Can. Lectoralis.
Ioannes Sauquet, Canonicus.
Iosephus Serra, Poenitentiarius.

DOCUMENTO 9

Interrogationis nota, per Rev.mum nuntium vel metropolitanum
canonicis preces super ratione agendi episcopi urgellensis
subscribentibus mittenda

ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, ff. 75-75v.

I. An visitationem pastomarem faciat per seipsum, vel, si impeditus,
per suum Vicarium Generalem aut Visitatorem?.- Quot paroecias ex 411,
quibus constat Dioecesis, durante quinquennio sui Pontificatus, visitavit?

II. An Sacramentum Confirmationis in civitate Urgellensi solemniter
admninistret et quoties?

III. Quot Litteras pastorales ad Cleri populique instructionem in lucem
edidit?

IV. Quanto tempore a Civitate et a Dioecesi est absens?
V. An cantum Gregorianum in Cathedrali Ecclesia caeterisque
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Paroeciis ordinaverit ac foveat, iuxta praescripta in Motu proprio SSmi.
Domini Nostri Pii Papae X (q.D.i.s.)?

VI. In festis solemnioribus cantanturne aliquoties in Cathedrali aut in
aliis Ecclesiis Missae prohibitae in praedicto Motu proprio?

VII. An ipsi Episcopo perplaceat et maximum pondus apud se habeat
musica profana sive non liturgica?

VIII. Est ne in civitate metropoli domus amoena (vulgo dicta Centro)
a Domino Benlloch aedificata, in qua catholici possint a negotiis et
molestiis saecularibus ad ludica evagari?

IX. Danturne in ipsa collationes ad mores pertinentes et quoties?.
X. An in praefata domo existant scholae nocturnae et dominicales ad

instructionem puerorum et iuvenum qui paupertatis vel laboris causa aliter
instrui nequeunt?

XI. Est ne in ipsa domo theatrum morale ac honestum et ludus cum
moderatione ad recreationem laicorum tantum?

XII. In functionibus theatralibus assistitne et praesidet Episcopus?
XIII. Assistuntne in ipsis praeter mulieres nuptas et innuptas, Sacer-

dotes, Professores atque Praefecti Seminarii, nec non alumni interni et
etiam externi?

XIV. Prodiuntne in scenam nonnulli alumni, salten aliquoties?
XV. Qua hora communiter terminantur comediae sive functiones

theatrales ac cinematographum.
XVI. Permittunturne sacerdotibus et alumnis Seminarii in praelaudata

domo recreationis iudere una cum laicis, quod frequenter ad destructionem
magis est quam ad aedificationem?

XVII. Estne in domo Episcopi aula musicae et ludi?.- Danturne
aliquoties in ipsa instrumentorum concerts (vulgo conciertos musicales)
et qua hora terminantur?

XVIII. Redolet luxum domus Episcopi?
XIX. Haec omnia quae a fidelibus prae ocuiis semper habentur,

moventne ipsorum animos ad pietatem vel potius ad evagationem mentis
et ad scandalum?

XX. Quaenam est in civitate metropoli Sacramentorum frequentia ac
divinis officiis, praedicationi verbi Dei aliisque actibus religiosis fidelium
adsistentia?

Rem tanti momenti aequo ac intento animo perpendenti, tibi,
Reverende Domine, virtute sanctae obedientia ac conscientiam tuam
graviter onerando, in Dei nomine praecipimus, ut cum iuramento de se-
creto servando sensum animi tui Nobis aperias super omnibus quae in
superionibus interrogationibus continentur, simulque ingenue exponas ea
quae ad tanta mala vitanda sint iudicio tuo necessaria».
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DOCUMENTO 10

Carta del obispo Benlloch a la S.C. Consistorial

ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, ff. 75v-76.

Orgaña, 31 octubre 1912.

Emme. Domine,
In montium asperitate per invia loca dispersa oppidum pastoraliter

visitans ad caput officialatus pervenio, ubi inter alia documenta e tabellione
cumulata litteras invenio de Eminentiae Vestrae mandato nuper ad me
missas sub nº. 490/10, quae angore pariter et gratitudine animum meum
perfundunt. Angore, quidem, videns meam humilem agendi rationem fere
iniquitatis accusatam: gratitudine, vero, erga Eminentiam Vestram me
audire volentem priusquam accusatori pronum auditum praebeat.

Gratias, igitur, ex intimo corde agens, cum nec locus nec tempus nunc
mihi suppetant ut plenissime probem, prouti, Deo favente, probabo delatam
accusationem veritate non niti, has hodie praemitto litteras rogaturus Emi-
nentiam Vestram brevem dilationem mihi concedere dignetur, donec oppida
reliqua, quibus visitationem pastoralem nunciatam habeo, perlustraverim.

Interim, tamen, accusationis pondus sustinere non patiens, vehementer
reiicio et falsa omnino assero quae ad residentiam, visitationem et
Seminarium referuntur; reliqua vero obreptive, infideliter et iniuste narrata
esse affirmo.

Cito, igitur, de his omnibus ample relaturus, nunc alta veneratione et
pleno obsequio me profiteor, Sacram purpuram deosculans.

Eminentiae Vestrae addictissimum famulum
† Ioannes, Episc. Urgell.
Orgaña, 31 Octobris 1912.
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DOCUMENTO 11

Relación del obispo Benlloch a la S.C. Consistorial respondiendo a
las acusaciones que se le hacían

ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, ff. 76-83v.

Seo de Urgel, 22 diciembre 1912

Relationem de Eminentiae Vestrae mandato mihi iniunctam ac litteris
meis, die 31 Octobris datis, praenuntiatam, orsurus, dilationis rationem
imprimis reddere debeo.

Visitatione pastorali oppidorum de quibus in praecedentibus litteris
referebam finita, Urgellam petii, contestationem paraturus iis quae in
denuntiatione mihi obiiciuntur; priusquam vero rem absolutam haberem,
Barcinonam perrexi die 23 Novembris, sequente die 24 in solemni Missa
conclusionis Congressus Musicae Sacrae qui illac celebratur praedicaturus,
propositum firmum habens regrediendi die 25. Sed, Deo aliter disponente,
ad meam diocesim regredi nondum potui, physico impedimento con-
strictus; eadem enim die 23 machina locomotrix currum quo vehebar viam
ferream traiicientem collisit, me ad solum violenter eiecto et fortiter con-
tuso. Inde ad miseram viciniorem domum piae opificum manus me
semivivum deportaverunt, ubi manere coactus sum usque ad diem 12 huius
mensis, qua, solerti cautela et diligenti cura, Valentiam translatus sum,
ubi aptis medicis, benigno aëre et praesertim Deo favente, firmiter et
celeriter convalesco.

Hic ergo quamprimum possum contestationem absolvo. Ac mandato
plene satisfacere cupiens, de singulis quae denuntiatio complectitur ample
rationem reddo, nonnulla documenta adiiciens ad meas positiones
confirmandas.

Documenta iniuncta hace sunt, nempe: Fasciculi quidam Commentarii
Officialis dioecesani, vulgo, «Boletín Oficial»; Ordo Seminarii seu «Re-
glamento del Seminario»; Ordo Societatis «Instituto Obrero» seu «Regla-
mento del Instituto Obrero»; commentarium sive «Memoria» eiusdem
Societatis, Biographia denique episcopi qui subscribit, a PP. Scholarum
Piarum edita et ordinata.

Hanc quidem exhibere vereor; sed eum testimonium afferat omni
exceptione maius, quippe quae ah hominibus omnino a me independentibus
exarata, ideo necessitate constrictus, istam prodo, sperans indulgentiam
meriturus, si postponam modestiam bono nomini.

1. - De residentia materiali. - Hoc decurrente anno mea absentia ab
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hac civitate maior fuit quam quae unquam. Tres quippe circiter menses
interpollatos adfui in civitate Balaguer, inter caeteras huius dioeceseos
maxima, in qua est etiam residentia episcopalis. In ea praesentiam meam
necessariam duxi ad celeberrimum templum vulgo «del Santo Cristo»
materialiter et formaliter instaurandum, quod est veluti sedes et
firmamentum pietatis et fidei plurium oppidorum. Duos prope menses in
visitatione pastorali hoc eodem anno consumpsi. Ac denique e dioecesi
iteratis vicibus exivi: quater nempe Valentiam visitavi, ter Matritum, ter
Barcinonam, et accidentaliter oppida nonnulla alia; semel plures Europae
civitates peragravi ob accessum ad Sextum Internationalem Marialem
Congressum Augustae Trevirorum habitum cuius sectioni Hispanicae
praefui : summa tamen dierum, quibus e dioecesi hoc anno abfui 84 non
excedebat, cum proximo elapso mense, ut supra dixi, ad praedicandum
exii infra triduum regressurus. Num vero cum ex necessitate huc
transferendus fuerim, eo quod nec curru vehi possim ob contusiones quas
patior, nec ad sedem dioeceseos per viam ferream, qua omnino caret,
accedere valeam, hic manere cogar adhuc per aliquot dies, donec plenius
convaluerim.

Notandum tamen maximam dierum, quibus abfui, partem negotiis
Principatus civilis Andorrae, Sedi Urgellensi coniuncti, gerendis esse
consumptam.

Caeteris anteactis annis pluries pariter e dioecesi exivi; semper vero
tempus accurate computavi et restrixi re dierum absentiae summa limites
Tridentinos excederet.

Neque abfui recreationis causa, nisi breviter et rarissime; sed
absentiarum ratio, praeter operationem chirurgicam quamdam, de qua
infra, et munus senatoris, negotia dioeceseos et principatus civilis Andorrae
communiter fuerunt: adeo ut, rebus dioeceseos vacans et pro ea constanter
laborans in meis absentiis, vere dicere possum in ea praesentem fuisse
etiam quamdiu aberam (Biografia, pag. 41 et seq.).

Cum igitur in meis absentiis fere semper aliquid sonans egerim, ideo
non mirum si rerum gestarum evulgatio alicui, de me non benigne sentienti,
visa sit nimirum discessum implicare. Si absentiae tempora quiete
placideque otio concessissem, nemo abs dubio in meos recessus fixisset
obtutum.

De residentia formali. - Residentiae legi formaliter pro posse me
satisfecisse ex hoc constat, quod per me omnia et singula, quae ab episcopis
fieri debent et solent, et alia plura, quae non ab omnibus fiunt, explevi.

Functiones solitas iuxta Pontificale in Cathedrali peregi. In Urgellensi
civitate et pluribus aliis oppidis Sacramentum Confirmationis quotannis
administravi. Sacras Ordinationes bis saltem aut ter singulis ans habui. In
Cathedrali singulis Adventus et Quadragesimae dominicis (praesenti
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Adventu execepto) et plurimis aliis diebus; in caeteris eiusdem civitatis
et dioecesis ecclesiis permultis vicibus, quae longe 200 excedunt, sacras
conciones habui. Pastoralibus litteris fideles dioecesanos spiritaliter direxi
et alui.

Mandata et doctrinam Summi Pontificis ac decreta Sacrarum
Romanarum Congregationum apud clerum evulgavi, faciens ut, quae
fideliumn intersunt, de iis opportune plebs edoceatur, atque attente
invigilans ut Dei et Ecclesiae leges impleantur. Quomodo vero in iis
egerim, partim in commentario vulgo «Boletín Oficial», cuius nonnullos
fasciculos ad instar exempli adiicio, apparet.

Paroecias 200 vacantes de parocho proprio in concursu providi.
Reformationem status generalis paroeciarum dioeceseos ingenti la-

bore paravi, ut harum distributio aptius oppidorum necessitatibus
respondeat, ac aliquantulum Sacerdotum inopia (quorum permulti ad
honestam sustentationem necessariis carent) minuatur, prouti fere omnes
ardenter desiderant. Plurium horum egestati subvenire curavi Missarum
stipendia et alia donaria extra hanc miseram dioecesim pro eis mendicans
et captans, ac non raro bona mihi necessaria eis distribuens.

In templorum et scholarum conservationem et instaurationem ac
fundationem ingentes summas impendi.

Feci pariter ut plurimis oppidis sacrae missiones exhiberentur,
impemsis magna ex parte a me erogatis.

Decorem domus Dei et sacri cultus splendorem ubique augeri curavi,
praesertim in Catedrali (Biogr. pagg. 50 et 51).

Abusus quotquot inquirere et corrigere non omisi. Sic cum plures
canonici et beneficiati Cathedralis servitio addicti per infirmae valetudinis
speciem facile a residentia recederent vi cuiusdam antiqui statuti quod ad
id nihil aliud exigebat quam medici fidem singulis mensibus exhibendam;
statutum huiusmodi irritum declaravi atque praecepi ut nemo etiam
infirmus recedat nisi causa a Sancta Sede probata sit ac licentia ab Eadem
obtenta.

Sic pariter cum bona fabricae et piarum fundationum Ecclesiae
Cathedralis a tribus canonicis antiquioribus, qui ius administrandi sibi
exclusive vindicabant, non recte tractari comperuerimn; Sacrae
Congregationis Concilii auxilio impetrato, eos acriter reluctantes anno
1910 ab adminisiratione removi atque ab eis strictam rationem exegi. Ne-
mini hanc reddere volebant, secrete rem totam gerebant, decem ex singulis
centenis sibi retinentes. Inde est quod admodum aegre tulerint illud meum
decretum. Tribus antiquioribus, qui sunt Magister Scholarum, Doctoralis
et Theologus, duo vel tres ab eis antiquitate propiores, inter quos
Poenitentiarius, fortiter adhaerebant ob proximam spem successionis in
administratione cupidissimne appetita.
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Praeterea hic ultimus, homo inquietus atque turbator, cuius petulantia
et auri cupiditas frenum non noverunt, votum vendidit et cooperationemn
mercatori antiquario qui praetiosum Cathedralis codicem adquirire
inhiabat, atque eum in flagranti deprehendi atque iniquios negotiatores
profligavi. Eumdem pariter Poenitentiarium, qui in directiomem
spiritualem Seminarii se immiserat, e confessionibus alumnorum audiendis
eieci, ob actus turpes et insana plura fere incrediblia in pueros et
adolescentulos patrata. Eumdem denique ob muneris secretum violatum,
e numero examinatorum prosynodalium delevi.

Similiter canonicum Magistralem, eo quod manifestaverat aliquem
novitatis amorem ac theologiam et phiosophiam Scholasticam coram
discipulis parvifecerat, e cathedra ei in Seminario commissa destitui.

Item Seminarii eiusdem Rectorem, quem constitutum inveni, ab officio
amovi, eo quod remisse et inepte in disciplina servanda se gereret.

Parochus 23 mutiles ab administratione privavi, coadiutoribus
adsignatis qui paroecias regant: quatuor ad renuntiandum invitavi, qui
utique renuntiarunt: unum a beneficio ad tramites novissimi iuris amovi.

Archipresbyterum ruralem oppidi vulgo Sort a relationibus suspectis
arcere curavi, eum fortiter admonens et reprehendens.

Alios pariter sacerdotes non paucos diversis de causis reprehendi atque
punivi. Nunc etiam unum retineo sex abhinc menses suspensum et in domo
religiosa clausum, ob scandalum datum.

E Convenu Immaculatae monialium civitatis vulgo Tremp ineteratos
abusus eliminavi, quodam praepotente illius benefactore, qui privilegia
reprobanda sibi vindicabat, fortiter reluctante.

Gregem mihi commissum per bona temporalia ad Christum trahere
non omisi.

Sic civitatem dictam Balaguer, in dioecesi praestantissimam, ab
Episcopo Urgellensi abhorrentem ac eidem infensam iam ab annis pluribus
ob contentiones quasdam, adeo cum Sede Episcopali reconciliavi, ut etiam
monumentum et viam ob beneficia recepta mihi dedicaverit.

Similem reconciliationem obtinui ab oppidis etiam valde praestantibus
Guissona, Albesa et Castellserá, quae episcopos ea visitantes hostii ani-
mo receperant.

Tum ad praedictorum, tum ad aliorum plurium populorum animas ad
Episcopum et ad bonam frugem trahendas, eorum necessitatibus subvenire
mihi norma fuit, atque hac de causa non paucos gratitudine et spe obligatos
habeo (Biogr., pag. 46 et seq.).

Hoc pacto pariter Andorrae incolas Episcopo Urgellensi eorum
Principi civili sic ligatos habeo, ut non modo diuturnas ci inveteratas cum
Mitra dissensiones penitus extinxerim, sed eorum intimum affectum et
adhaesionem omnimodam lucrifecerim (Biogr., pag. 39 ci 40).
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Illi in suo territorio, in altissimorum montium anfracta relegato, viis
omnino carebant, quibus tum inter se, tum vicinis ditionibus communicari
valerent. Viam igitur ardentissime desiderabant; et eum facultatibus ad
opus tanti momenti carerent, ideo iterum atque iterum noxia et illicita
pacta cum diversis negotiatorum societatibus mire intenderant, quae eis
viam offerebant, si in illo territorio antra ludi et aliorum criminum hospitio
excipere consentirent. Cum vero Episcopi id permittere non possent, inde
perennes contentiones exoriebantur, quibus dominationis episcopalis
adversarii apprime utebantur ut eam infestam et publicae utilitati noxiam
praedicarent.

Rerum ergo principatus post diligens studium conscius, commentarium
redegi et scripsi atque ad gubernium hispanicum confugi ei manifestans
et abunde probans Andorrae tranquillitatem esse impossibilem ac versus
Galliam animos in dies converti ab Episcopo abhorrentes, si huius actio
efficaciter non secundaretur. Arduum admodum et perdifficile erat
obventionem pecuniariam obtinere a Statu Hispanico, cui facultates non
sufficiunt propriis necessitatibus occurrere; sed cum supremi momenti
res esset, gravibus molestiis posthabitis, instare non destiti donec Regale
decretum obtinui, quo mihi sub secreto necessaria ad viam extruendam
concedebantur. Pluries deinceps supplicationibus iteratis, successive
impleri promissa consequor, adeo ut via sit iam prope finem. Impossibile
imo et otiosum esset refenre quot amara auserim, polyticos homines
obsecrans et urgens, quos alias nec vidisse voluerim; alacri tamen animo
haec sustineo, non inmerito sperans fore ut pax, quam hoc opere et aliis
similibus non tanti momenti comparavi, firma sit et diuturna.

Spero igitur, quin de singulis aliis gestis referam, haec satis futura
esse ad evinciendum meam in dioecesi residentiam non simpliciter
materialem fuisse et inertem; sed, Deo adiuvante, fuisse etiam activam
atque formalem.

2. De visitatione dioeceseos. - Iam anno 1908 visitationem pastoralem
aperui, quamvis co tunc tantum ea oppida lustrare poteram, ad quae
accedere curru valerem, quae quidem perpauca sunt in hac diocesi.
Equitatio mihi impossibilis erat ingentis tumoris causa, in visitatione
dioeceseos Celsonensis contracti; qui imperfecte curatus in fistul1am
degeneravit, ad quam extirpandam eodem anno 1908 perdifficilem et
periculosam operationem chirurgicam sustinere debui. Pars autem ferro
lacerata irritabiis per longum tempus et infirma remansit, adeo ut equitatio
nullatenus mihi possibilis esset. Cicatrice convalescente, visitationem
locorum difficilioris accessus (fere omnia in hac dioecesi accessu sunt
difficillima) equo probavi, et sic paulatim plura perlustravi, quorum
mumerus ad 114 pertingit.

3. - De Seminario. - In eo disciplinam cum anno 1907 regimem
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dioeceseos suscepi, adeo remissam inveni, ut tum alumnos tum etiam
magistros irreverenter in dignissimum Praedecessorem meum se gessisse
comperuerim. Neque ideo pietas debite ac recte excolebatur.

Igitur primo anno, quin res vel personas mutarem, omnia diligenter
perpendens, et mali causas inquirere ac apta remedia invenire studens,
monitis tamtum et indictionibus Seminarium ad meliorem frugem
perducere curavi, modo lento et suavi adhibito, ne forte, non debite
informatus, aliquid imprudenter disponerem.

Piene perspexi: 1º. Rectorem et alios quosdam, qui Seminarium
dirigebant, esse plane ineptos. 2º. Canonicum Poenitentiarium spirituali
directione se immiscuisse, atque alumnos ad se trahere contendere, eos
acerrime defendendo, qui, quantumcumque protervi et vitiosi, ipsius amici-
tiam colerent; eos vero, qui suis allectionibus non cessissent, totis viribus
imo et calumniis persequendo. Quod sic rudo agebat, ut alumnos
ordinandos coram me de gravissimis vitiis accusaret, ac paucos post dies,
sententia mutata, eosdem innocentes mihi eommendaret. Huius autem tam
cito mutatae sententiae nulla ratio erat, nisi quod alumni accusati, qui
illius petulantiam ad unguem cognoscebant, prope tempus Ordinum
suscipiendorum eum vocaverant ac eius directioni spiritali apparenter se
crediderant, timentes ne aliter eos calumniaretur, ac scientes hanc
simulationem satis esse ad eius animum emolliendum. 3º. Eumdem
canonicum Poenitentiarium officium inhiare Rectonis et Magistri, propter
quod dissensiones excitabat, et votum alumnorum captabat, eis se
protectorem exhibens ac superiores et magistros eius non devotos coram
alumnis parvipendens. 4º. Eumdem canonicum apud se in domo sua pri-
vata alumnos plures recipere et trahere solere, ibique cura ipsis, per
speciem pietatis illusis, insana admodum et stulta gessisse imo et plane
turpia.

Ut huiusmodi malis occurrerem, canonicum hunc punire prudens non
duxi,  ne murmur publicus,  qui eum delinquentem suspiciebat
confirmaretur, et scandalum invalesceret; sed stricte prohibui ne
confessionibus alumnorum audiendis amplius admitteretur, atque praecepi
ut aditus ad septa Seminarii eidem penitus precluderetur. Alumnos
quosdam, servatis servandis, expuli, aliosque correctione disciplinan
mulctavi. Rectorem, Vice-Rectorem ac eoram coadiutores necnon duos
magistros amovi, ac directionem sacerdotibus Instituti a P. Sol Derthusae
fundati, quos Iosephinos vocant, credere resolvi.

Cum vero ii a me enixe rogati, ob operariorum defectum, munus
oblatum suscipere non potuerint, quinque sacerdotes dioecesanos vocavi,
scientia, prudentia et pietate eminentes, quibus directionemn disciplinarem
commisi; ac necessitatibus et adiunctis omnibus mature perpensis, novum
ordinem (Reglamento) confeci atque observandum constitui.
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Alioquin totis viribus et cura indesinenti Seminarium colui, ut
alumnorum in pietate, disciplina et sciemtia institutio floreat; atque, Deo
favente, et laudatis optimis sacerdotibus unanimiter et apprime
cooperantibus, progressum insignem obtinui, de quo, si liceret, utique
gloriarer.

De Musica sacra. - Rerum musicarum ingenuus amator, nec omnino
imperitus, ac quanta sit eius virtus ad cor hominis trahendum non ignorans,
hanc artem utique fovere et in ecclesiis instaurare curavi ad normam Motus
Proprii SS. D. N. Pii PP. X.

Adeo a cantu Gregoriano non abhorreo, ut illum propagare diligenter
conatus sim, statuens ut nemo ordinetur, qui eo non sit sufficienter
instructus. (Reglamento del Seminario, art. 23, et 43). Ideo Seminarii
alumni omnes cantum Gregorianum discere et excolere obligantur.

Inter nos tamen adsunt nonnulli homines, qui, de iis quae ignorant
diiudicantes, tenent omnem cantum praeter Gregorianum in sacra Litur-
gia esse prohibitum, et ideo me vituperarunt quod cantum figuratum
admiserim. Hunc quidem paniter fovere et perficere curavi, faciens ut
Seminarii alumni, qui ad hoc sint apti, in eo instituantur et in organo etiam,
ut ecclesiis copia sit ministrorum, qui Deum hoc modo laudent, populum
ad divina trahant, et choris iuvenum ac puerorum ordinatis, hos a
perniciosis oblectamentis avertant.

Denique cum aliae commissiones dioecesanae alia prohibuerint, quae
ab aliis admissa sunt, nec de aliquibus compositionibus sit norma apud
omnes certa circa earum cum regulis Pontificiis conformitatem, impossibile
non erit a me fuisse toleratas quae alii prohibendas censuerint. Nonnullas
arte celebres, vitiis tamem infectas, iis expurgatis, quandoque admisi.
4.- De «Instituto Obrero». - Adsociationem catholicam sub hoc titulo in
Urgellensi civitate a meo dignissimo Praedecessore fundatam invenii, qui
plene cognoscens loci necessitates per illam homines bonae voluntatis,
illic ut ubique inter se ob polyticam divisos, coadunare, errantes trahere,
ac iuventutem vitiis pereuntem salvare conatus fuerat.

Hanc institutionem, quae, cum episcopus fundator a dioecesi translatus
fuit, nondum altis radicibus coaluerat, languentem perspexi atque in ruinam
et interitum praecipitem corruentem. Sed videns homines cuiushibet
conditionmis, praesertim opifices et iuvenes loca frequentare ubi impiis
ac immoralibus lectionibus, confabulationibus et  spectaculis
corrumpebantur, quin adesset locus aptus a perversitate immunis, ubi
recreationibus, quas appetunt, honeste vacare possent; re mature perpensa,
opus a laudato Praedecessore fundatum protegere, fovere, instaurare
necessarium duxi.

Praeter plures tabernas, vulgo «cafés» et alias peioris conditionis,
aderant in civitate duo theatra ambo impia et immoralia, et duae
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adsociationes quae omnes fere homines et pueros captos habebant. In alio
horum locorum choreis et representationibus dramaticis aliquantulum
cultis, semper vero immoralibus, civiliores homines recreabantur; in alio
autem vaferrimo («café concert») impudentissimis spectaculis et
prostitutione plebs obrutescebat.

Labor, molestiae et impensae maximi ponderis mihi levissimi visi sunt
ad gregem mihi commissum a tanto opprobrio et iniquitate advertendum.

Hoc praeterea verendum et imdignum erat, ac coram dioecesanis
fidelibus et clericis exemplum pessimum, in ipsa, scilicet, civitatula
episcopali, in qua tot etiam sacerdotes degunt, sic procaciter impietatem
invalescere et religionem irrideri.

Ideo adsociationem «Instituto Obrero» totis viribus instaurare, et
amplificare curavi, ut ea esset refugium bonis moribus in civitate, et in
dioecesi exemplum.

Ingentes molestiae personales ei impensae in hoc opus erogatae non
inutiles fuerunt, nam praeter ahlos praetiosos fructus ex co collectos, per
illud duae supra memoratae perversae adsociationes penitus dissolutae
sunt et perierunt: duorum theatrorum pessimum et «café eoncert» extincta
pariter sunt, adeo ut aedificium quod occupabant in diversonium vulgo
«hotel» sit transformatum: theatrum aliud, etsi quandoque representationes
exhibeat, miseram tamen existentiam ducit, ac ab eo familae omnes, quae
honestae videri volunt, recesserumt. Rarissimus erat vir qui processionibus
religiosis adsistere non vereretur; nunc vero sub vexillo Instituti congregati
plurimi in processionibus religiosis mumerantur. Tirones opifices et alii
invenculi, qui modo in locis perditionis depravabantur, nunc in scholis
nocturnis et choro Instituti copulati in religione et bonis moribus
instituuntur.

In theatro viri tantum actores sunt, feminis omnino exclusis e
dramaticis repraesentationibus. Puellae tantummodo locum habent in
nonnullis solemnioribus concertibus, qui actione drammatica et spectaculo
ommino carent; semper vero a viris separatae atque ab honestis quibus-
dam matronis comitatae et vigilatae.

Ludus nisi honestae recreationis causa, non admittitur («Reglamen-
to», art. 61) et supra hoc accurata vigilantia execetur.

Sacerdotes qui inibi aliquamtulum ludo vacare solent sunt ad summum
sex vel octo.

Seminarii alumni fero omnes intra septa degunt urde exire non possunt.
Ex iis vero, qui degunt extra septa, tres vel quatuor dum a studio vacant,
quandoque trudiculis vel aliis similibus ludis breve tempus terere visi sunt.

Neque ii neque sacerdotes maiorem diei partem usque ad decimam
noctis horam et amplius dilapidant, cum nec laici nisi per breve tempus
post prandium, et nonnulli rursus brevissime diebus festis post coenam
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illac ad ludendum conveniant. Non impossibile est aliquem sacerdotem
vel Seminarii alumnum extra septa degentem vespertinis horis per accidens
ludo indulsisse; sed rarissimum hoc fuerit.

Sacerdotes et Seminarii alumni extra septa degentes iam priorem
domum huius adsociationis frequentabant, quod neque Praedecessor meus
prohibuit, neque ego, loci et rerum adiunctis perpensis, prohibendum
censui. Non communiter ad ludendum; sed vel ad laborandum in diversis
soctionibus, vel ut spectaculis, concentibus, actibus litterariis et aliis
huiusmodi adsistant, conveniunt.

In civitate, cuius incolae sunt 3.620, sacerdotes 80 degunt, quorum
non pauci, sive ob senium, sive ob infirmam valetudinem, sive ob virtutis
defectum, fere otiosi vivuni. Si hanc domum frequentare eis non liceret,
familiares congressus alibi haberent, ubi abs dubio non sic honeste tem-
pus tererent, vel per vicos et alia loca vagantes vitam non irreprehensibi-
lem exhiberent.

Neque haec sola domus catholico-socialis, sed etiam quaecumque aliae
sunt in dioecesi a sacerdotibus sustinentur et frequentantur. Neque in hac
tantum dioecesi, sed in pluribus aliis scio eis permitti.

Certum est Seminarii alumnos aliquos actores fuisse, canendo scilicet,
in concentibus in quibus puellae pariter canebant; sed falsum penitus ibi
adfuisse cum puellis mixtos; nam, uti supra dixi, inter viros et foeminas
omnimoda separatio praescribitur et observatur.

Praeterea cum Seminarii alumni aliquot in solemnioribus concentibus
adhibiti sunt, apprime et accuratissime vigilati fuere. Eorum cooperatio
necessaria erat primo tempore, cum scilicet chorus adsociationis nondum
erat sufficiens ad difficiles compositiones exequendas. Neque ii actus
quibus interfuere, minus honesti, digni et nobiles sunt quam qui in
Seminariis et aliis religiosis Collegiis solent celebrari.

Non frequenter, sed rarissime nonnullos alumnos, qui maximum laboris
pondus portavenint, a praeparanda sequentis diei lectione dispensavi.

Item Seminarium, quod aula apta caret ad magnas solemnitates
litterarias et academicas celebrandas, nec ea instrui potest ob aedificii
constructionis vitium, in domo Instituti eas habere solet coram sociis et
auctoritatibus loci et aliis invitatis: atque tunc utique alumnis unius diei
vacationem a lectionibus concedere consuevi.

5. - Dum hoc opus in difficultatibus primi temporis versabatur, illud
utique propria manu ducere atque mea praesentia fovere diligenter curavi.
Ideo eius actibus frequenter praefui atque iisdem, speciaculis drammaticis
ei concentibus non exclusis, praeparandis personaliter haboravi: quod
quidem necessarium erat ad directores Sectionum erudiendos, ut omnia
perfectione morali et estetica, qua par erat, efficerentur; cooperatores enim,
quibus uti poteram, ad id non erant sufficienter parati.
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Adeo falsum est aliquid indecorumn vei episcopali dignitati minus
consentaneum in iis rebus disponendis gessisse, ut potius altioremn
venerationem sic strenue laborans comparavenim.

Ex quo vero opus sufficientem perfectionem et soliditatem attinxit,
iam non sic directe et personaliter; sed oeconomice et formaliter illud
fovere persevero: non vero quod censeam illud esse inconveniens; sed
quia iam non est necessarium, et ideo tempus et operam alias in curas
erogare plus amplie valeam.

6.- In collationibus et solemnitatibus litterariis, quibus praefui,
multoties ad publicum loquutus sum, vel ab aliis dicta resumens, vel alias
sermonem habens ad aliquid enucleandum: et cum aliquando ad rerum
explicandarum illustrationem grammophonus vel cinematographus adhi-
berentur, aliquod discos vel proiectiones eligere, enuntiare et cocmentari
perutile et opportunum censui. Neque sic spectaculum aliter factus sum,
quam magister vel orator quilibet auditoribus.

7. - Quae tempore Quadragesimae in domo adsociationis locum
habuere sunt tantum concentus, collationes et proiectiones luminicae, et
haec quidem vespere post actus religiosos temporis proprios in ecclesia
expletos. Quae adeo honesta, moralia et pia semper fuere, ut vel ipsi
religiosi, quibus sacrae conciones quadragesimales (praeter dominicas,
quibus per me praedicare soleo, ter in hebdomada sacrae conciones eo
tempore in Cathedrali habentur) creditae erant, eis adesse non modo non
veriti fuerint, sed potius salutare exemplum fidelibus fore censuerint.

Hoc quidem neeessarium est ad iuvenes a choreis, quae etiam tempore
quadragesimali aliis in locis habentur, ac ab oblectamentis perversis diversi
generis averterdos. Spectacula impia et immoralia aliis in theatris, de
quibus supra, tempore etiam quadragesimali dabantur.

Certum denique censeo in Urgellensi dioecesi honestas et morales
solemnitates sic spiendidas, quales sunt illae quae in «Instituto Obrero»
parari solent nunquam omnino, neque intra neque extra Quadragesimam
visas fuisse; sed falsum prorsus est choreas, spectacula drammatica et
cinematographica impia et immoralia ir ea esse insolita tempore
quadragesimali, cum non modo in civitate episcopali, sed in aliis etiam,
pluribus abhinc annis, passim dentur, et choreae plurimis etiam in rusticis
oppidulis.

Quae ergo in «Instituto Obrero» tum mira tum extra Quadragesimam
acta sunt plausum bonorum omnium hominum, tam ciericorum, quam
laicorum, obtinuerunt; ac memimi, qui farisaeus non fuerit, scandalo esse
potuerunt.

Si vero non recte egerim, Eminentiam Vestram suppliciter rogo ut me
monere dignetur, et indicere quaecumque sint corrigenda, emendanda,
addenda, tollenda; cum enim ad Dei gloriam et animarum mihi creditarum
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salutem hunc laborem susceperim, et non sine gravibus molestiis et poenis
tulerim, ideo errare magnopere dolerem, ac libentissime quae Eminentiae
Vestrae meliora videantur toto pectore prosequi et amplecti pergam.

Hoc dum praestolor, maximo obsequio, etc.

DOCUMENTO 12

Voto del cardenal Vico sobre la relación del obispo Benlloch

ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, ff. 82v-83v.

Roma, 18 enero 1913.

Rev.mo Signor Mio Oss.mo,
Rispondo senza dimora alla pregiatissima comunicazione di Vostra

Eminenza, nº. 490/10, del 14 corrente, alla quale era unita la risposta di
Mons. Vescovo di Urgel (che Le ritorno) contro gli addebiti fattigli, non
però gli allegati che pure spedì a sua giustificazione. Questi allegati sa-
rebbero il Regolamento del Seminario, il Regolamento dell’Istituto
Operaio, con un cenno sulla sua fondazione, una biografia del Prelato.
Sono portato a credere che quei due regolamenti siano stati pubblicati
recentissimamente nel Bollettino Diocesano. Vostra Eminenza potrà
consultare questo Bollettino e vedere suddetta pubblicazione125 sia o no
posteriore agli addebiti trasmessi a Mons. Benlloch. Quanto alla biografia,
non v’ha dubbio, essa ha un valore relativo. Allorché questo stesso Mons.
Benlloch lasció l’Amministrazione Apostolica della Diocesi di Solsona per
recarsi a Urgel, fu pure pubblicato un volumetto grandemente elogioso
dell’opera di quel Prelato; eppure quell’amministrazione lasciò a desiderare.
Data l’indole e le aspirazioni di Mons. Benlloch non sarei alieno dal credere
che lo scritto intorno a Solsona, la biografia attuale inviata a Vostra Eminenza
abbiano avuto la stessa ispirazione o tendano a qualche fine egoista, fine
che il Prelato manifesta in maniera troppo visibile.

Non potrei controllare quello ch’egli dice della residenza; peró è un
fatto che degli altri Prelati benché Senatori ed abbiano affari a trattare col
Governo, non si dice che manchino alla residenza se non altro come vi
manca u Vescovo di Urgel. Sarà che Mons. Benlloch ha il prurito di far

125. El Reglamento del Seminario y el del Instituto Obrero fueron impresos a
finales de 1910.
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pubblicare tutti i suoi passi, e che sminuzza i mesi Tridentini. Questo
Prelato, credo averlo detto a Vostra Eminenza, ascolta le osservazioni e i
consigli che gli si danno e promette seguirli; ed è cosi, credo io, che si è
indotti a fare qualche cosa nel Seminario e nell’Istituto Operaio, che fi-
nalmente ha intrapreso la visita Pastorale ed ha provveduto alle Parrocchie
ccc.; è di più buon oratore: però incostante, come buon Valenziano, e
temo che quello che fa non lo faccia per vero spirito. Dico ció perché ama
moltissimo corteggiare i grandi e i politici. Come oratore, ama farsi udire;
e in certi discorsi, fuori di chiesa, ama lanciar fiori alle Signore. Usa
della musica, del teatro e del giuoco col fine di distrarre dal male gli
operai; però personalmente questi divertimenti e le mondanità gli
piacciono. Se così non fosse ed amasse il ritiro ed il silenzio, nessuno si
occuperebbe di lui, rinchiuso com’è in una diocesi montagnosa; ma invece
i giornali spesso parlano di lui, ed alcuni lo mettono in ridicolo: hanno
avuto corso anonimi orribili sul suo conto, che non solo erano inviati a me
come Nunzio, ma a una buona parte dell’Episcopato. Le voglio credere
tutte calunnie; ma il Prelato avrebbe risparmiato certe critiche ed accuse,
se fosse stato più ritirato e di contegno più grave. A tal proposito, trascrivo
a Vostra Eminenza quanto riferii all’Emmo. Segretario di Stato pochi giorni
prima di lasciare la Nunziatura di Madrid, ossia il giorno 15 Novembre u.s.

«Sono molti gli addebiti che si fanno al Vescovo di Urgel,
comunicatimi più di una volta dalla S. Congregazione Concistoriale. Tali
addebiti a me pure sono stati portati direttamente, e più di una volta vi ho
chiamato l’attenzione di quel Prelato, come dovè chiamarla eziandio
Monsignor Arcivescovo di Valenza» (credo ricordarmi che fu per causa
di riunioni celebrate da Mons. Benlloch in Valenza nelle quali si giuocava).
«E’ amico di molti politici ed aspira ad una promozione, aiutato da essi.
Nella ultima estate è stato veduto in San Sebastiano passare le serate in
una terrazza pubblica, fumando in mezzo a Signori o Signore». Questa
ultima particolarità mi fu denunziata, come cosa sorprendente e di cattiva
edificazione, dal Signor Emilio de Torres, Segretario del Re al principio
dello scorso Novembre. Il modo di essere o di fare di Mons. Benlloch
denota poco spirito ecclesiastico, e dispiace a molti Vescovi. E
ciononostante la candidatura di lui alla Sede arcivescovile di Tarragona,
trova un grande appoggio negli elementi ufficiali e politici.

Da quanto precede Vostra Eminenza giudichi se si può fare affidanza
sulla risposta del Vescovo di Urgel.

E baciandole umilissimamente le mani, con profondissima venerazione
mi professo di Vostra Eminenza Reverendissima

Umilmo. Dev.mo. Servitor vero
† A. Card. Vico.
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DOCUMENTO 13

Informe del provisor y vicario general del obispado de Urgel, Jaime
Viladrich, sobre la conducta del obispo Juan Benlloch

ASV, Arch. Nunz. Madrid 723, pos. 8A, ff. 12-32.

Seo de Urgel, 7 de marzo de 1914

Excmo. y Rmo. Sr. Nuncio Apostólico
Madrid
Excmo. Señor:
Honrado por V. E. con la muy apreciada tarjeta de 15 de Febrero

último acompañando copia de una denuncia contra mi venerable y
amadísimo Prelado Excmo. Sr. Benlloch, he de repetir ante todo la expre-
sión de mi más profunda gratitud, significada ya en mi carta del 17 al
acusar recibo, por la caritativa delicadeza de ahorrar así un amargo dis-
gusto al dignísimo Sr. Obispo y autorizar al que suscribe para que pueda
defenderle.

Los cargos son tantos en número y de tal volumen y calidad y tan
gratuitamente formulados, que no dudo que el único efecto que esta de-
nuncia habrá producido en el ánimo noble y rectísimo de V. E. habrá sido
un sentimiento de desprecio acompañado de honda pena ante la osadía de
quien con tanta hipocresía y ligereza se ha atrevido a formularlos.

Si el acusado fuese tal como en la denuncia se afirma o tuviese ésta el
más leve fundamento, no sólo estaría incapacitado para desempeñar su
sagrado Ministerio, sino que hasta se apartarían de él las personas honra-
das: mas como que sucede todo lo contrario, hasta el punto que pocos
prelados habrán sido tan venerados y queridos del clero y de los fieles
como lo es el Dr. Benlloch, por esto es que tan burda delación no merece
más que un gesto de desprecio, y con una negación rotunda y absoluta
quedaría sobradamente contestada.

Sin embargo, ya que ella me proporciona la grata y honrosa oportuni-
dad de dar testimonio de mi dignísimo Prelado, faltaría a mi deber si no
contestase ampliamente todos y cada uno de los cargos, como lo voy a
hacer con la venia de V. E. I., de cuya bondad espero confiadamente se
dignará prestar atención a los hechos y consideraciones que a este efecto
se aducen en el presente escrito.

1. — ARREGLO PARROQUIAL.

Para que V.E. pueda hacerse cargo, si lo estima conveniente, de los
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motivos en que se ha fundado el proyecto de arreglo de que se trata y del
criterio que se ha seguido en su confección, tengo el honor de acompañar
una copia de la exposición elevada al Prelado por la comisión que fue
nombrada para el estudio de obra tan importante. Dicha copia va señala-
da con el Núm. 1. entre los documentos justificativos adjuntos.126 Ade-
más he de hacer a este propósito las observaciones siguientes:

1. La instancia que tratan de elevar al Prelado los sacerdotes de la
diócesis pidiendo la implantación de la reforma del arreglo parroquial,
está todavía recibiendo adhesiones; y según noticias, son ya más de 500
los sacerdotes que la han firmado.

2. El Movimiento actual del clero a favor de esta reforma es del todo
espontáneo: y lo puedo asegurar, porque antes de poner en circulación la
instancia que están firmando me consultaron a mí precisamente, pregun-
tándome si habría algún inconveniente en ello: y les contesté diciendo
que podían hacer con toda libertad lo que mejor les pareciese.

Digo esto para desvanecer la especie, que flota en la denuncia, de que
el Sr. Obispo tiene alguna mira interesada en este asunto. Con igual inte-
rés y atención ha oído a los adversarios que a los amigos del proyecto: su
único objeto al ocuparse en este asunto ha sido el bien del clero y de la
diócesis, y su único deseo es acertar.

3. Si el proyecto fuese un grandísimo disparate, como el denunciante
afirma, parece que no sería del agrado de la casi totalidad del clero de la
diócesis. Es de advertir que los pocos que han manifestado disconformi-
dad no se han fundado en defectos que hayan observado en el proyecto, si
no en el temor de que su implantación perjudicaría sus intereses particu-
lares. Han sido algunos párrocos cuyos curatos se suprimen o se rebajan
de categoría, y algunos ecónomos que temen que la reducción del número
de parroquias les haga más difícil la obtención de curato en propiedad.
Por esto los primeros dicen que no tienen inconveniente en que se im-
plante, con tal que se respeten los derechos adquiridos, y los segundos
con tal de que el mero hecho de párroco no haya de importar preferencia
alguna en el futuro Concurso.

Por lo demás creo que es injuriar la memoria del Emo. Card. Vives
suponer que hubiese emitido un juicio tan categórico en un asunto cuyo
principal factor son circunstancias de lugares y cosas que le eran a él
desconocidas. Aunque probablemente llegaron a dicho Sr. Cardenal noti-
cias falsas sobre este particular, transmitidas por el difunto canónigo pe-
nitenciario José Serra, quien, según parece, se servía del Rmo. P. Fr. Joa-

126. Este y los otros cinco documentos adjuntos a las que se hace referencia en
la defensa del Vicario General de Urgel no los he transcrito.
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quín de Llevaneras para hacer penetrar en la Curia Romana el eco de las
atroces e infames calumnias fraguadas por él contra el Sr. Benlloch; con
todo no es posible que varón tan prudente como el Card. Vives calificase
tan duramente un proyecto que no pudo conocer sino por referencias.

4. Lo de la falta de caridad y de justicia es afirmación muy gratuita;
puesto que en el proyecto ni los pueblos quedan desatendidos, pues casi
todas las parroquias que se suprimen quedan convertidas en ayudas con
coadjutor (lo cual con manifiesta mala fe se calla el denunciante), ni es
exacto que ellos hayan fundado las parroquias. Por otra parte si hubiesen
de respetarse todos los intereses creados, no sería posible ningún arreglo
parroquial.

5. Lo de acudir a V. E. para que impida que se realice furtivamente
esta obra no es más que grosera hipocresía para paliar la perversa inten-
ción de zaherir al Prelado a todo trance. ¿Cómo se puede pretender reali-
zar furtivamente un proyecto que ha sido elaborado a la luz del sol y
admitiéndose la colaboración de todos? ¿Una obra cuya implantación pi-
den casi todos los sacerdotes de la diócesis se habrá de realizar furtiva-
mente? ¿es por ventura posible prescindir de las solemnidades canónicas
y de las formalidades concordadas?.

6. Para no distraer demasiado la preciosa atención de V.E. con otros
comentarios que las injustas afirmaciones del denunciante me sugieren,
solo he de hacer constar que nadie puede con razón censurar los propósi-
tos del Sr. Obispo sobre reforma del arreglo parroquial, 1º porque lo úni-
co que ha demostrado es celo muy laudable trabajando para encontrar
medio de mejorarlo; 2º porque él no ha dado su aprobación definitiva al
proyecto de que se trata, sino que lo tiene en estudio para resolver con
todas las posibles garantías de acierto lo que crea mejor para bien de la
diócesis.

Finalmente no creo que piense resolver por ahora este importantísimo
asunto, pues recuerdo que a principios de enero me dijo que tenía propó-
sito de celebrar concurso a curatos dentro de poco, lo cual no podría ser
si tratase de implantar la reforma del arreglo parroquial.

II. NO PARECE CONVENIR EL DR. BADÍA...

Respecto a este punto sólo he de hacer constar: 1º. Que sin haber
seguido con atención especial las fases de la enfermedad del venerable
Obispo Administrador Apostólico de Barbastro, oí hablar muchas veces
de su estado; pero nunca de que se hubiesen observado en él síntomas de
locura. 2º. Que por esto estimo falsa la afirmación en el sentido de que es
público que se hayan visto en dicho prelado síntomas semejantes. 3º. Que
ahora mismo con ocasión de la vacante de la diócesis de Lérida he oído
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diversas personas que decían que tal vez sería nombrado para aquella
sede, lo cual consideraban como cosa muy natural. 4º. Que me consta que
algunos sacerdotes paisanos suyos movidos de vil envidia han tenido in-
terés en denigrarle contra toda justicia, y no dudo que es uno de ellos
quien se atreve a formular tan grave afirmación contra el respetabilísimo
prelado.

III. MUCHO MENOS CONVIENE PARA VALENCIA Y AUN PARA
UNA GRAN CIUDAD EL DR. BENLLOCH.

No he de replicar a esta afirmación, sino que supone mucho orgullo y
atrevimiento en el denunciante. Esto solo lo ha de juzgar la Santa Sede,
cuyos designios, tengo de ello seguridad, serán siempre acatados de todo
corazón por el Sr. Benlloch.

IV.— A UN SACERDOTE EJEMPLARÍSIMO...

Que el denunciante haya oído a un sacerdote ejemplarísimo que caso
de ser nombrado para Barcelona el Dr. Benlloch, «no podría caber mayor
desgracia para esta diócesis» es muy posible, si lo dijo, como es de supo-
ner, después de haber oído las atroces calumnias del denunciante.

Me consta que la opinión del clero de Barcelona respecto al Sr.
Benlloch es muy diferente de la indicada por el denunciante; y esto a
pesar de la infame propaganda que allí había hecho el difunto canónigo
penitenciario Dr. Serra y Cantarell contra este dignísimo Prelado.

V. EL DIFUNTO CANÓNIGO PENITENCIARIO DR. SERRA,
HOMBRE FIDEDIGNO, MUY APRECIADO DEL VIRTUOSO CAR-
DENAL CASAÑAS, DECÍA QUE EL DR. BENLLOCH NO TENÍA NI
SENTIMIENTOS CRISTIANOS.

No extraño que dicho canónigo, a quien Dios haya perdonado, hubie-
se formulado con las palabras transcritas una de las muchas calumnias
que había propalado contra el Sr. Obispo Benlloch.

El Dr. Serra se pasó la vida hablando mal de sus Prelados, incluso el
Card. Casañas, y de todas las personas que descollaban sobre él por sus
talentos, cargos o dignidad.

Quién fue el Dr. Serra queda probado en la copia que se acompaña de
las diligencias incoadas en este Provisorato poco tiempo antes de su muer-
te, las cuales quedaron sin terminar ni producir los debidos efectos, por
haber entre tanto sobrevenido la enfermedad que le llevó al sepulcro.

El canónigo Serra fue destituido del cargo de director del Boletín
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Oficial del Obispado, que le había conferido apremiado por sus Instan-
cias el último Vicario Capitular; y lo destituyó el Ilmo. Dr. Benlloch por-
que se dio cuenta enseguida de su extraordinaria ligereza y petulancia.

El mismo canónigo, por haber revelado secretos del tribunal de exa-
minadores prosinodales en el ultimo concurso a curatos, fue excluido de
entre los mismos por el Dr. Benlloch.

Habiendo el mismo canónigo concertado por dinero su voto con un
anticuario cuando el Cabildo trataba de incoar expediente para la venta
de un precioso códice que posee, fue sorprendido por el Ilmo. Benlloch,
quien le reprendió verbalmente y frustró sus planes.

El mismo canónigo había pedido con extremado empeño al Sr.
Benlloch el cargo de rector del Seminario y luego el de profesor, que
ofreció ejercer gratuitamente, al ver que no se accedía a sus pertinaces y
reiteradas instancias. Me consta porque el pretendiente había pedido con
sumo interés e insistencia mi apoyo. Y a nada de esto accedió el Prelado,
porque no podía acceder.

El repetido canónigo Serra, sin autorización ni permiso para ello, se
había inmiscuido en la dirección espiritual del Seminario; y hacía todo
género de esfuerzos para conseguir que los seminaristas se confesasen
con él, y se valía de todos los medios imaginables para procurarse rela-
ciones con los mismos, tratando de formar partido y soliviantándolos con-
tra los superiores y profesores que no eran de su agrado.

Los criminales abusos que constan en las diligencias cuya copia se
acompaña, no se habían comprobado; pero corrían de ello insistentes ru-
mores ya antes de que el Sr. Benlloch hubiese tomado posesión de esta
sede; y en virtud de ello y del desorden que su intromisión en la dirección
espiritual había producido, el Prelado Sr. Benlloch prohibióle confesar
en la Capilla del Seminario y ordenó al Director que no le permitiese
visitar seminaristas y que si supiese que alguno continuase teniendo rela-
ciones con él, le amonestase con la debida prudencia. De momento no
hizo más para no dar pábulo al escándalo y confiando que tal vez con esta
prohibición y aviso habría enmienda.

Pero el desgraciado canónigo penitenciario Serra, en el cual eran ha-
bituales la calumnia y la maledicencia, siempre so pretexto de un celo
extraordinario de la gloria de Dios y salvación de las almas, al sentirse
herido en lo más vivo de su orgullo y de sus concupiscencias por la indi-
cada prohibición, se convirtió en enemigo feroz y enconado del Dr.
Benlloch haciendo contra él la más infame propaganda, conforme se ha
averiguado después de su muerte, jactándose de haber agotado todos los
recursos para denigrarle ante sus superiores.

A fines del año 1912, en atención a que continuaban y aumentaban
los rumores de abusos cometidos por él con sus penitentes y otras perso-
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nas, ordenó el Sr. Obispo que se instruyese indagatoria en forma, y en su
virtud se incoaron las diligencias cuya copia se acompaña (Número 2).

He creído necesario exponer todo esto porque es probable que las
atroces calumnias de aquel enemigo hayan hecho grave daño al Ilmo.
Benlloch, mayormente teniendo en cuenta el cargo y profunda hipocresía
del calumniador y porque veo que ha encontrado eco en el autor de la
denuncia que tengo el honor de contestar, el cual, según se ve, es uno de
los pocos degenerados o ilusos que fueron discípulos de aquel desgracia-
do.

VI. EL DR. BENLLOCH NO TIENE NI SENTIMIENTOS CRIS-
TIANOS.

El corazón se subleva ante esta afirmación, y una oleada de amargura
inmensa inunda el alma ante el solo hecho de tener que contestarla.

Si precisamente la cualidad que más caracteriza al Dr. Benlloch es la
generosidad, elevación y nobleza de sentimientos! ¿Sabrá ese calumnia-
dor qué son sentimientos cristianos?

La expresión suprema de los sentimientos cristianos está en la cari-
dad: y el Dr. Benlloch es todo corazón.

Quien le haya visto, como el que suscribe, llorar cual otro Agustín
por su santa madre y visitar repetidas veces su sepulcro para rezar junto a
él y celebrar el Santo sacrificio no cansándose de ofrecer sufragios por su
alma: quien le haya visto honrar a su anciano padre y gozarse en ser bácu-
lo de su vejez: quien sea testigo, como el que esto escribe, de la manera
como se hace todo para todos y se sacrifica por sus semejantes compla-
ciéndose incansable en hacer bien a todo el mundo, incluso sus enemigos:
quien conozca al Dr. Benlloch no podrá menos de estremecerse de indig-
nación ante injuria semejante.

El Dr. Benlloch, del que creo firmemente que no ha pedido a los hom-
bres nada jamás para sí mismo, ha venido siendo algo así como un agente
o representante universal de pobres y desvalidos. Es verdaderamente fa-
buloso el número de cartas de recomendación que él ha firmado. Los diez
títulos que posee de hijo adoptivo de otros tantos pueblos, la infinidad de
objetos que le han sido ofrecidos por corporaciones y particulares en
testimonio de gratitud hablan muy alto a favor de sus sentimientos y pre-
gonan de modo incontestable sus bondades.

Alguna vez al verle agobiado de peticiones, he tratado de disuadirle
aconsejándole que no fuese tan condescendiente y no se dejase explotar
hasta tal extremo que haya de estar siempre a merced de todo el mundo. Y
me ha hecho enmudecer contestando: ¿Qué hacer? ¡pobrecitos! Pedir por
los demás no cuesta nada. ¿Por qué no hemos de hacer todo el bien que
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podamos? Además, si conseguimos que los hombres reciban bienes por
mediación de un obispo, no perderá nada en ello nuestra santa religión.

La razón de su poder está precisamente en su mismo corazón franco,
expansivo, noble, generoso, desinteresado, lleno de entusiasmo por el bien
y de amor a Dios y a sus semejantes. Por esto cautiva a todos los que le
tratan, poderosos y humildes: por esto le aclaman los pueblos y las multi-
tudes; por esto en su presencia se desvanecen inveteradas preocupaciones
y caen seculares obstáculos con que otros tropezaron sin poder franquear-
los. Son tan notorios los triunfos de sus cristianos sentimientos, que por
grandes que sean los esfuerzos de la envidia y de la emulación para tergi-
versarlos, no podrán conseguir verlos eclipsados.

Por lo demás si con el nombre de sentimientos cristianos se quieren
significar los de piedad y devoción, permítame, Excmo. Sor., apuntar al-
gunos datos de la vida privada de mi dignísimo Prelado.

Aunque no he tenido nunca el honor de ser contado entre sus familia-
res, con todo la constante relación que me ha unido a él durante más de
once años por razón del cargo que me tiene confiado, me ha dado ocasión
de conocerle en la intimidad; y faltaría a la justicia si no dijese muy alto
que me ha edificado constantemente con sus ejemplos saludables y san-
tos.

Veo que todos los viernes entra en la capilla con su confesor para
recibir el sacramento de la penitencia; que comienza las obras de alguna
importancia signándose antes con la señal de la cruz: que reza el Angelus
al oír las campanas: que ora por los difuntos al recibir noticias del falle-
cimiento, aun de personas desconocidas: que bendice la mesa y da gra-
cias; que reza en familia, y siempre de rodillas, el santo rosario y otras
muchas devociones, como Vía-Crucis, Novenas, ejercicios de mes de
mayo, junio etc., según las épocas del año: que su último acto antes de
salir de viaje y el primero al regresar es siempre entrar en la capilla para
orar ante el Sagrario y la Imagen de la Virgen Santísima: que ayuna con
abstinencia todos los miércoles y viernes del año, además de los días que
la Iglesia manda: que después de celebrar, oye habitualmente, y siempre
arrodillado, la misa de uno de sus familiares, etc. etc.

Además pública es su ejemplar devoción y piedad acendrada: siem-
pre está a punto para organizar funciones religiosas y para asistir a ellas,
no cansándose nunca de estar en la iglesia; públicas son sus visitas al
Santísimo Sacramento siempre que en alguna iglesia de la ciudad hay
función de Cuarenta Horas, complaciéndose en oficiar en las reservas,
que procura se hagan siempre con gran solemnidad. Públicos son los cul-
tos con que celebra los faustos sucesos, y muy recientes los que tributó a
Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen en distintos santuarios en
acción de gracias por haberle salvado la vida en el grave peligro de
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Vallbona. Públicas son finalmente las ingenuas y fervientes mani-
festaciones de fe y devoción que animan sus innumerables sermones y
exhortaciones verbales y escritas.

VII. — Y A LA VERDAD NO HA DEMOSTRADO CELO...

Para que V. E. pueda juzgar, bastará indicar algunos hechos.
1. Con oportunas exhortaciones pastorales y numerosísimas circula-

res ha venido estimulando asiduamente a los sacerdotes de la diócesis en
el cumplimiento del deber y ha avivado la fe y excitado la piedad de los
fieles.

2. Además de predicar habitualmente en la Catedral en todas las do-
minicas de Adviento y Cuaresma (excepción hecha de las de Adviento de
1912 por hallarse enfermo y parte de la Cuaresma del mismo año en que
no predicó en la Catedral, sino en la iglesia parroquial de Balaguer) ha
aprovechado muchísimas otras oportunidades para dirigir la palabra a los
fieles en esta misma Iglesia y en otras de la ciudad y en muchas de la
diócesis. Los sermones, homilías, pláticas que ha predicado desde que es
Obispo de Urgel ascienden a muchos centenares. Desde que es sacerdote
se ha venido dedicando con especial entusiasmo a la predicación y pocos
obispos habrá que hayan predicado tanto.

3. El estado del Seminario dejaba mucho que desear al tomar él pose-
sión de esta diócesis: basta consignar que el Prelado anterior había sido
silbado por los alumnos en presencia de los superiores y que cuando fue
trasladado, el Claustro de Profesores se negó a despedirle. La funesta
influencia del penitenciario Serra venía fomentando la indisciplina y des-
de muchos años.

Pronto se dio cuenta de ello el Ilmo. Benlloch, y acto continuo se
aplicó a remediarlo. El primer año removió al Vice-rector Dr. D. Pedro
Planes a fin de que el Rector Lic. D. José Jordana tuviese más expedita su
acción, para lo cual le dio otro auxiliar de su confianza y agrado. Ade-
más, durante todo el curso estuvo de observación, visitando frecuente-
mente el Seminario y tomando los informes convenientes.

Conocidas las causas del mal, prohibió toda ingerencia del peniten-
ciario Serra; previas las debidas formalidades, ordenó que fuesen expul-
sados algunos alumnos y castigados otros; más tarde, convencido de la
ineptitud del indicado Rector, lo removió, separando así mismo sus dos
auxiliares; destituyó además dos profesores, los Pbros. D. Teodoro Rilova
y D. José Bochaca en vista de que no cumplían con su deber de enseñar y
además el último era instrumento del tan repetido penitenciario. Ofreció
la dirección disciplinar a los Operarios Diocesanos, llamados vulgarmen-
te Josefinos, a cuyo cargo está el Colegio Pontificio Español de Roma; y
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no habiendo ellos podido aceptar por falta de personal, escogió cinco
sacerdotes de esta misma diócesis, notables por su prudencia, ciencia y
piedad, y les confió dicha dirección, dictando un nuevo Reglamento (Nú-
mero 3).

Él mismo personalmente dio Ejercicios Espirituales a los ordenandos,
predicó muchas veces en los retiros mensuales, en las Comuniones, en
otros muchos actos, ocupándose además con solicitud verdaderamente
extraordinaria en todas las cosas del Seminario.

El cambio obrado en la marcha del mismo ha sino radical y suma-
mente satisfactorio, de manera que creo que es este un triunfo muy gran-
de entre los muchos del apostólico celo del Excmo. Dr. Benlloch.

4. Otra prueba del celo extraordinario de este Prelado es la obra cató-
lico-social de esta ciudad, titulada «Instituto Obrero». Viendo que en esta
miserable ciudad de tres mil seiscientos habitantes, entre los cuales se
encuentran más de setenta sacerdotes, los hombres de todas las clases
sociales, y principalmente los jóvenes y los obreros frecuentaban lugares
de perdición donde con lecturas, conversaciones, juegos y espectáculos
inmorales, se pervertían, sin que hubiese medio apto para preservarlos;
después de madura deliberación, decidió proteger y mejorar la obra indi-
cada, que, fundada ya por su Predecesor con este mismo fin, no podía
conseguirlo por falta de local apto y de recursos.

Además de varios cafés y tabernas había aquí dos teatros, ambos in-
morales, y un café-concierto con mujeres depravadas, donde se corrom-
pía la juventud y se escandalizaba la niñez de modo el más brutal y des-
enfrenado. Lo cual, además de ser en sí un mal muy grande, constituía
una verdadera afrenta; y era pésimo ejemplo para toda la diócesis ver que
en la pequeña ciudad episcopal no se hacía lo posible para impedir que la
piedad y la religión fuesen tan procazmente escarnecidas.

Por esto el Sr. Benlloch imponiéndose grandes sacrificios persona-
les, pecuniarios y de todo género, tomó por su cuenta la reorganización y
perfeccionamiento del «Instituto Obrero» dotándolo de nuevo Reglamen-
to y de amplia y bien acondicionada casa social y trabajando con todas
sus fuerzas para atraer a este lugar de refugio a los vecinos de esta ciu-
dad.

No he de describir la organización de la obra ni los medios de que se
vale para el logro de su fin religioso-social; pero sí que he de consignar
que merced a ella se consiguió fuesen disueltas dos asociaciones perver-
sas que tenían inscritos a casi todos los obreros y jóvenes de esta ciudad,
y además la desaparición del indicado café-concierto y del peor de los
teatros, cuyo edificio se ha convertido en hotel; y si el otro teatro subsiste
todavía, lleva una vida sumamente lánguida, no funcionando sino muy
raras veces y con poco concurso.
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El bien que con esta obra ha hecho y está haciendo el Dr. Benlloch es
incalculable.

5. Ha trabajado infatigable por la cristiana educación de la juventud,
no sólo estableciendo y sosteniendo en esta ciudad escuelas nocturnas a
cargo del «Instituto Obrero» y organizando y dotando de local apto las
dirigidas por religiosas y fomentando y protegiendo las de los Hermanos
de la Doctrina Cristiana en la misma ciudad; sino que en muchos pueblos
de la diócesis ha fundado y sostiene y subvenciona otras dirigidas por
sacerdotes y religiosas.

6. Invierte todos los años crecidas sumas en Misiones, valiéndose de
todos los medios que su caridad le sugiere para que se den en el mayor
número posible de pueblos.

7. Varias veces al año reúne en su Palacio las Conferencias de S. Vi-
cente de Paúl y las preside y las dirige y las ayuda y las alienta.

Lo mismo hace con la Asociación para la Propagación de la Fe, dan-
do en la Capilla la Comunión a sus miembros y celebrando función por la
tarde con exposición del Santísimo y predicándoles.

8. Él preside casi siempre las vesticiones y profesiones en los dos
conventos de Religiosas de esta ciudad y predica, como lo hace igual-
mente en muchas comuniones generales.

9. Viendo que en la Casa matriz de Religiosas de la Sagrada Familia
había dificultades para la elección de altos cargos, él personalmente ha
ido a prepararlas predicándolas un triduo, consiguiendo así que se hiciese
con la mayor harmonía (sic) y suavidad una elección que amenazaba ser
causa de discordia y de disgustos.

10. Ha hecho grandes sacrificios personales y pecuniarios para res-
taurar y enaltecer material y formalmente el importantísimo Santuario
del Santo Cristo de Balaguer que habiendo sido en otros tiempos ba-
luarte de la fe y de la piedad de muy dilatada comarca, había bajado de
algunos años a esta parte a grande postración y completo abandono a
causa de los escándalos dados por discordias del Ayuntamiento de aquella
ciudad con la Mitra de Urgel. El Dr. Benlloch ha trocado las discordias
en harmonía (sic) y paz, y en entusiasmo por el esplendor de aquel lugar
sagrado.

11. Ha restaurado así mismo el de San Juan del Erm; en el celebérri-
mo de Nuestra Señora de Nuria ha terminado y abierto al culto una mag-
nífica iglesia; ha despertado en Andorra la devoción a su Patrona, la Vir-
gen de Meritxell y ha hecho revivir en esta ciudad el culto de la Virgen de
Urgel, que estaba totalmente olvidado.

12. Ha popularizado la devoción al esclarecido hijo de esta diócesis,
en la cual además había ejercido importantes cargos (cosa que había pa-
sado desapercibida) San José de Calasanz, fundador de las Escuelas Pías,

519



118 VICENTE CÁRCEL ORTÍ

enalteciéndole con cultos extraordinarios y de gran resonancia celebra-
dos en esta ciudad en 1911, dedicándole un altar en la Catedral, consi-
guiendo que el Ayuntamiento diera su nombre a una calle de esta ciudad,
y erigiéndole un monumento. Y todo ello, según decía, para contrarrestar
con la devoción al Fundador de las Escuelas Pías la propaganda sectaria
de nuestros tiempos a favor de las escuelas laicas.

13. Ha trabajado mucho para fomentar en esta Ciudad la devoción al
Santísimo Sacramento: reorganizó la Congregación de la Guardia y Ora-
ción a Jesús Sacramentado inaugurando su funcionamiento con cultos tan
espléndidos (sic) y devotos, que en esta Ciudad jamás se habían visto
otros semejantes; y no menos solemnes fueron los que tributó a la Sagra-
da Eucaristía en el XXV aniversario del establecimiento de las Cuarenta
Horas, habiendo aprovechado otras muchas oportunidades para atraer los
fieles a la Comunión frecuente y a las visitas y culto a Jesús Sacramenta-
do. Hace pocos meses que llamó a esta un capuchino para fundar aquí los
Coros Eucarísticos, institución que recomendó eficazmente el año último
a los sacerdotes diocesanos.

14. Lo que ha hecho y está haciendo para apartar sus súbditos
andorranos de la influencia de la impía Francia está sobre toda pondera-
ción. Conozco perfectamente la historia de la gestión de la Mitra de Urgel
en Andorra, y puedo asegurar y probar, si fuere menester, que ningún
prelado había hecho ni conseguido tanto.

El recelo y aversión que hace pocos años sentían los andorranos por
el Obispo de Urgel se ha trocado en gratitud, confianza ilimitada y adhe-
sión la más sincera, de modo que el Sr. Benlloch manda y dispone en
Andorra como en su propia casa: y lo que dispone y manda es que autori-
dades y súbditos cumplan como buenos cristianos (Número 4).

15. Ejemplar es el celo con que trabaja por el decoro de los templos y
cosas sagradas. En Solsona, además de la Capilla del Seminario, edificó
las iglesias de Gironella, Castellar d’en Hug, Viladomiu Nou, Peracamps
y Clariana; en esta diócesis las de Colldarnat, S. Vicente de Penellas y la
de Corregó de Portella, siendo además muchas las que ha restaurado. No
es que él haya costeado con fondos propios la totalidad de estas obras,
pues sus recursos no alcanzan a tanto; pero él ha tomado la iniciativa, ha
contribuido con cantidades considerables, ha buscado cooperadores y
ha estimulado los pueblos logrando que le ayudasen.

Notable es su solicitud por los cementerios. No sólo ha ordenado la
restauración de muchos de ellos y la construcción de otros, sino que ha
contribuido a ello con subvenciones al tratarse, como sucede con fre-
cuencia, de parroquias pobres. Hasta se ha dado el caso de que, arrebata-
do por el celo al ver el descuido en que estaban algunos de los que
ha visitado, ha tomado con sus propias manos huesos insepultos y los ha
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besado en presencia de autoridades y pueblos para inculcarles el respeto
que deben a los restos de los que murieron en el Señor.

Los ornamentos y vasos sagrados que ha distribuido a iglesias pobres
son muchísimos.

16. Al tratar de la obediencia y adhesión que todos debemos a la San-
ta Sede en sermones y exhortaciones, sobre todo a sacerdotes y
seminaristas, tema suyo favorito que le he oído desarrollar infinidad de
veces, le he visto hablar siempre con tanta convicción, fervor y entusias-
mo, que parece transformarse.

En gracia a la brevedad omito otros muchos hechos, rasgos y deta-
lles, pues parece que con lo indicado ha de quedar desvanecida la infame
acusación.

VIII. — NI HA PROCURADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS SA-
GRADOS CANONES.

Como que tampoco en este punto concreta la denuncia ninguna omi-
sión, con una simple negativa quedaría sobradamente contestada. Con
todo para que V. E. vea que hay medios de probar lo contrario, se anotan
a continuación algunos hechos.

1. Ante todo he de hacer constar que el Sr. Benlloch es tan delica-
do en este punto, que siempre que para el mejor desempeño de su mi-
nisterio pastoral ha habido que hacer algo para lo cual no tuviese
plenísima certeza de sus facultades, ha pedido autorización a la Santa
Sede; y en casos de duda ha consultado siempre a la Sagrada Congrega-
ción correspondiente. De manera que, si en esto pudiese caber exage-
ración, no vacilaría en afirmar que la delicadeza del Sr. Benlloch es
exagerada.

2. Cuida con suma vigilancia de que se publiquen y se cumplan en su
diócesis las disposiciones Pontificias y los decretos, declaraciones y ju-
risprudencia de las Sagradas Congregaciones Romanas, recordando to-
dos los años por medio de circulares las disposiciones que se refieren a
días determinados como las de colectas, mes del Smo. Rosario, Novena
del Espíritu Santo, Comunión de los niños, etc. etc.

3. Ha sido de los primeros obispos de España, tal vez el primero, en
aplicar el decreto Pontificio «Maxima cura» sobre remoción de los párro-
cos, privando de su curato de Estamariu a D. Odón Pallerola, e invitando
a renunciar a otros cuatro, que renunciaron. Ahora mismo se tramitan seis
expedientes más a tenor de este decreto.

4. A otros 26 párrocos les ha privado de la administración, imponién-
doles coadjutor o regente para el gobierno de las respectivas parroquias.
Regentes que paga o subvenciona él en la mayoría de los casos, pues
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estas parroquias son tan pobres que no producen para la congrua susten-
tación de dos sacerdotes.

5. Ha trasladado y castigado muchos ecónomos y vicarios que no cum-
plían con su deber o habían dado algún pequeño escándalo, siendo varios
los ecónomos que ha hecho bajar por esta causa a la categoría de vica-
rios. Al Arcipreste de Sort lo amonestó severamente y le obligó a romper
ciertas relaciones, a pesar de que sabía que ello le había de causar graves
disgustos; al ecónomo D. José Gonfaus lo tuvo suspenso y encerrado en
la Casa-Misión de esta ciudad durante ocho meses por haber dado un
grave escándalo.

6. Hacía 16 años que en esta diócesis no se había celebrado concurso
general a curatos, y él lo convocó ya el primer año de su pontificado para
la provisión de 195 parroquias vacantes.

7. Extirpó del Convento de Monjas de la Inmaculada de Tremp abu-
sos graves e inveterados, a pesar de la ruda oposición de D. Luis de Cuenca
y de Pessino, renombrado publicista y poderoso jefe político de aquella
ciudad, quien so pretexto de ser bienhechor de la Comunidad, pretendía
conservar ciertos privilegios reprobables y perturbadores.

8. Viendo que varios canónigos y beneficiados de esta Catedral falta-
ban abusivamente a la residencia acogiéndose a un antiguo estatuto con-
firmado por el Cardenal Casañas, en virtud del cual podían estar ausentes
todo el tiempo que quisieran sin perder las distribuciones con sólo cum-
plir la formalidad de enviar cada mes al Cabildo un certificado facultati-
vo que afirmase que el volver a la residencia no era conveniente a su
salud, anuló el expresado estatuto y dio otro ordenando que ningún resi-
dente que se ausentare, aun por causa de enfermedad, gane las distribu-
ciones si no hubiere obtenido previamente dispensa de la Santa Sede,
salvo en casos muy urgentes, para los cuales dictó una serie de condicio-
nes que hacen el abuso poco menos que imposible.

Desde entonces algunos que habían estado años sin residir, como los
canónigos D. José Pujargimón y D. José Vidal y otros que querían ausen-
tarse so pretexto de enfermedad, como el Deán y el Arcipreste, han pre-
tendido obtener dispensa de la Santa Sede; y el Prelado se ha negado a
informar favorablemente, por no creer que tuviesen causa bastante, a pe-
sar de las certificaciones facultativas presentadas por los interesados.

9. En la misma Catedral encontró otro abuso grave e inveterado con-
sistente en que los tres canónigos más antiguos (en realidad uno solo de
ellos, pues los otros dos no se enteraron de nada por desidia) venían ad-
ministrando los bienes de la Fábrica y fundaciones percibiendo el diez
por ciento y negándose a dar cuentas en debida forma al Cabildo y al
Prelado.

Los tres interesados, que eran el entonces Maestrescuela Sr. Albareda,
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el Doctoral Sr. Martí y el Lectoral, Sr. Porta, apoyados por los que eran
inmediatos a ellos en antigüedad Sres. Sauquet, Palau y Penitenciario
Serra, trataron de impedir a todo trance la extirpación de dicho abuso
para no verse privados los primeros de un importante sobresueldo y los
segundos de la próxima esperanza de percibirlo. Opusieron toda la resis-
tencia imaginable, de manera que el Prelado hubo de impetrar el auxilio
de la S. Congregación del Concilio para obligarles a dar cuentas y a en-
tregar al Cabildo la administración, la cual resultó sumamente descuida-
da y enredada, de manera que hubo necesidad de acudir de nuevo a la
Santa Sede para que concediese sanación a infinidad de defectos y auto-
rizase al Prelado para determinar prudencialmente qué capital correspon-
día a cada fundación.

10. Obliga a los párrocos y demás administradores de bienes ecle-
siásticos a darle cuentas todos los años enviándole relación de lo cobrado
y gastado, sin perjuicio de examinar y aprobar definitivamente los libros
en visita pastoral, cosa que los demás prelados no habían conseguido en
esta diócesis, a pesar de ser muy necesario.

Lo mismo tiene ordenado respecto a testamentarías piadosas.
11. A fin de prevenir extravíos, tiene igualmente mandado a los admi-

nistradores de bienes eclesiásticos que depositen en el arca diocesana los
valores y capitales, y consiente solamente que custodien los suyos res-
pectivos aquellas corporaciones que tengan el arca correspondiente y
ofrezcan, a su juicio, las debidas garantías de seguridad. Merced a esta
disposición tan acertada el capital que se guarda en el arca diocesana ha
aumentado durante el pontificado del Dr. Benlloch en 1.190.442,27 ptas.

12. Otros muchos datos podrían aducirse para probar su celo y vigi-
lancia en el cumplimiento de los sagrados canones; pero a fin de no
hacer esta exposición interminable, bastará indicar que tiene organiza-
das y en funciones las Comisiones Tridentinas de Disciplina y Hacienda
del Seminario, el Consejo Diocesano de Vigilancia, Censores de Ofi-
cio, Examinadores Prosinodales, Párrocos Consultores, Junta de Repa-
ración de Templos, Comisión de Música Sagrada, Obra Pía de Jerusa-
lén, Consejo y Junta diocesana de Acción Católica, Congregación de la
Doctrina Cristiana, etc.

13. Por su notable importancia he de citar algunos triunfos obtenidos
por el Sr. Benlloch en la administración de la diócesis de Solsona. Dirimió
definitivamente y para siempre la cuestión secular entre el Municipio y
Comunidad de Beneficiados de Berga y el Ordinario diocesano, reivindi-
cando para esta la libre colación de 14 beneficios, cuyo patronato activo
y pasivo había sido usurpado por los naturales de dicha ciudad, apoyados
por la Comunidad y por el Ayuntamiento. Hacía más de un siglo que esta-
ba planteada esta cuestión, sin que ningún prelado hubiese podido resol-
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verla habiendo sido causa de graves trastornos y alborotos. El Dr. Benlloch
la resolvió ayudado de la S. Congregación del Concilio con decisión y
entereza suma a favor de la Mitra y con tanta habilidad al mismo tiempo,
que la misma Comunidad (que siempre había estado en actitud de rebe-
lión) no sólo acató el decreto del Prelado, sino que le envió un expresivo
mensaje dándole las gracias por su celo en dirimir esta cuestión que había
sido causa de tantos males y disgustos.

Con autorización de la Santa Sede fundó en la Catedral dos canongías
nuevas y logró que fuesen reconocidas por el Estado y equiparadas en
todo a las demás, fundación excepcional en estos tiempos, pues en otras
catedrales se había intentado sin poderlo conseguir.

Reivindicó para el Administrador Apostólico el derecho de alternar
con la Corona en la provisión de las canongías y beneficios de gracia de
aquella Catedral, cosa que otros administradores han intentado y no han
podido conseguir.

IX. EN ESTOS DOS ÚLTIMOS AÑOS APENAS HA RESIDIDO EN
LA SEDE.

También fue acusado de falta de residencia a la S. Congregación Con-
sistorial, cuyo Secretario Mons. De Lai, en vista de los datos que el Sr.
Benlloch le había remitido en 24 de octubre de 1913, le contestó con
fecha 31 del mismo mes con estas palabras textuales: «Quae retulisti
novissimis tuis litteris diei 24 Oct. curr. multa cum aedificatione perlegi,
hisce enim quae de... residentiae defectu obiecta sunt, prorsus diluuntur...
(Número 5).

Desde aquella fecha (24 Octubre último) hasta fin de año ha estado
fuera de la diócesis 11 días, que sumados con los 78 que llevaba de au-
sencias al dar cuenta a la S. Congregación Consistorial en la expresada
fecha, según veo en la copia de la contestación, dan un total de 89 días de
ausencia en el año de 1913, en cuyo número van incluidos los 45 días que
pasó en Valencia para curarse de las contusiones sufridas en el accidente
de Vallbona.

En 1912, según leo igualmente en la copia de dicha contestación,
había pasado fuera de la diócesis 84 días cuando le ocurrió la desgracia
de Vallbona en 23 de Noviembre al ir a Barcelona para predicar el día 24
en la función de clausura del Congreso de Música Religiosa con ánimo de
regresar el día 25.

Pero en dicho pueblo fue atropellado por el tren, teniendo que ser
llevado gravemente confuso a la primera casa que se encontró junto a la
vía férrea, de donde no pudo salir hasta el día 12 de Diciembre en que con
grandes precauciones y por prescripción facultativa fue llevado a Valen-
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cia para completar su curación con el auxilio del clima y bajo el cuidado
de médicos competentes. Era temerario por entonces intentar volver a
Urgel a causa de las dificultades del viaje por falta de tren, el rigor del
clima en aquella estación y la falta que hay aquí de buenos médicos y
demás elementos.

De manera que de no haber ocurrido el desgraciado accidente, hubie-
se pasado en aquel año fuera de la diócesis 87 días. Los que pasó de más
no le son imputables, pues le obligó una necesidad física independiente
de su voluntad.

X — AUSENTÁNDOSE SIN QUE APAREZCAN LOS MOTIVOS.

Esta afirmación es otra iniquidad. Nunca ha salido para lugares de
dentro de la diócesis ni de fuera de ella, sin que haya sido público el
objeto de su viaje. Y tan público ha sido siempre, que, sobre todo al ir
fuera de la diócesis, los periódicos han dado cuenta de todos sus pasos.

Como que siempre que ha salido ha sido para trabajar, y casi siempre
ha realizado actos importantes y de resonancia, por esto es que en todas
sus salidas la prensa se ha ocupado de él; y precisamente por esto creye-
ron algunos que había estado fuera más de lo que ha estado en realidad, lo
cual no hubiese sucedido si hubiese salido para descansar. Para su propio
recreo o utilidad no habrá estado fuera de su diócesis seis meses en los
doce años que lleva de pontificado.

Salvo el tiempo que ha estado fuera a causa de la desgracia indicada
y de unas operaciones quirúrgicas que hubo de sufrir, según luego se dirá,
y la celebración de sus bodas de plata, y el entierro de dos tíos suyos, no
creo que haya salido nunca, sino para tomar parte en solemnidades reli-
giosas extraordinarias, predicar en muchas de ellas obligado por insisten-
tes ruegos de otros prelados y entidades, o trabajar intensamente para
asuntos de interés de Andorra y de su diócesis.

En el año 1912 estuvo en Balaguer, que es la ciudad más importante
de la diócesis, y en cuyo santuario del Santo Cristo hay un modesto pala-
cio y residencia episcopal, unos tres meses interpolados con el fin de
activar la importantísima restauración material y formal de que se ha ha-
blado. Preparó y celebró allá una gran romería y otros cultos de excep-
cional importancia y esplendor, haciendo un esfuerzo colosal, porque
entendió que lo requería la importancia de la devoción a aquella sagrada
Imagen para la piedad y la fe de muy dilatada comarca.

Consumió unos dos meses en visita pastoral: estuvo en Valencia unos
días para el entierro de un tío suyo; estuvo en Bellreguart para oficiar en
la función religiosa con motivo de la inauguración de un órgano regalado
por él a dicho pueblo, del cual es hijo adoptivo; predicó en Benigánim en
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la inauguración de un asilo de ancianos pobres: asistió al Congreso
Mariano Internacional de Tréveris como Presidente de la Sección Espa-
ñola; estuvo dos veces o tres por breves días en Madrid para recabar del
Gobierno el cumplimiento de su compromiso respecto a la carretera de
Andorra cuyos trabajos no hubiesen podido continuarse sino mediante
una Real orden que consiguió; predicó en la Iglesia de la Colonia Pons de
Puigreig en el XXV aniversario de su fundación. Estos fueron los moti-
vos de sus ausencias.

En 1913 fueron los siguientes: La curación de sus contusiones que,
según queda dicho, le retuvo en Valencia todo el mes de enero y parte de
febrero; la celebración del 25 aniversario de su primera misa en Valencia
y nueva consulta al médico a quien había confiado su curación; predicar
en la solemnísima fiesta del Santo Cristo del Grao; asistir a la fiesta anual
del de Balaguer y activar la construcción del Via-Crucis monumental que
allí está realizando; visita pastoral en los arciprestazgos de Tremp, Bellver,
Andorra, Cerdaña y Oliana; función de acción de gracias en Vallbona;
entierro del Obispo de Barcelona; tratar con el Gobierno de las pretensio-
nes del Sr. Pedraza que estaba creando un conflicto en Andorra.

XI. — SON CONTADOS LOS DIAS DE VISITA PASTORAL.

En Solsona visitó toda la diócesis una vez y repitió la visita en gran
parte de los pueblos. En esta diócesis de Urgel, desde que tomó posesión
en 25 de julio de 1907, lleva visitados 167 pueblos.

Inauguró la Visita en 9 de noviembre de 1908, y no antes porque le
era imposible, pues a consecuencia del exceso de equitación que hubo de
hacer al practicar la visita de la diócesis de Solsona, se le formó un grue-
so tumor, que mal curado por impericia del médico, le obligó a sufrir tres
operaciones quirúrgicas muy importantes en los años de 1908 y 1909.
Las heridas estuvieron abiertas mucho tiempo, siéndole del todo imposi-
ble montar a caballo; y luego después de quedar cerradas las cicatrices, el
sitio operado quedó durante larga temporada tan delicado, que no podía
resistir las molestias de la equitación, la cual constituía entonces para él
un grave peligro.

Por esto al principio hubo de contentarse con visitar pueblos a los
que se pudiese ir en coche, que son muy pocos en esta diócesis, de mane-
ra que hasta 1911 fueron también pocos los que pudo visitar; pero en
dicho año, exponiéndose temerariamente y sufriendo considerables mo-
lestias, pudo ya montar de nuevo y visitó una porción, que ha ido en au-
mento proporcional en los dos años sucesivos.
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XII. — ALGUNOS CALIFICAN SU VISITA PASTORAL DE SIMU-
LACRO DE VISITA POR PASARLA TAN DE PRISA....

Esta calificación, que no creo sea de otro sino del denunciante, es
manifiesta injusticia, pues el Sr. Benlloch practica la visita pastoral en la
forma de costumbre. Cumple lo prescrito en el Ceremonial, inspecciona
los lugares y cosas sagradas, examina los libros, se entera del estado de la
piedad y de las necesidades de los pueblos, confirma y predica en todos
ellos, procura que los más se preparen convenientemente; en casi todos,
salvo algunos de reducidísimo vecindario y muy próximos a otro al cual
les sea fácil acudir, celebra Comunión general y otros actos religiosos,
según las circunstancias.

Precisamente su visita pastoral constituye para todos los pueblos un
acontecimiento por las grandes manifestaciones de fe y de piedad que
provoca en todos ellos y por los recuerdos de iniciativas y mejoras que
deja en todas partes.

XIII. ¿PUES ENTONCES QUÉ HACE?

Esta pregunta parece quedar suficientemente contestada con los apun-
tes anteriores.

XIV. ESTA MUCHO TIEMPO FUERA DE LA DIÓCESIS.

También a este punto queda dada la contestación. Nunca ha pasado
fuera de ella más de los tres meses conciliares, sino en 1912 por la causa
de enfermedad que antes se ha indicado.

Me consta que lleva anotados cuidadosamente los días de ausencia,
para que no le ocurra faltar inadvertidamente. A pesar de que casi siem-
pre que ha salido fue para trabajar en bien de la diócesis, son muchos los
años en que no ha consumido fuera de ella el tiempo de que lícitamente
podía disponer.

XV. SE SOSPECHA MUCHO DE SU CASTIDAD...

No podía dejar de ocurrírsele esta soez calumnia a quien ha acumula-
do tantas. Quisiera que se obligase al calumniador a probar lo que afirma,
para verle sucumbir en el empeño y sufrir el castigo que merece.

Se dice... — ¿Quién lo dice? ¿Dónde se dice? ¿Porqué se dice? Lo
podrá haber dicho el desgraciado canónigo Serra u otro hombre deprava-
do. Sé que alguien que no sabe qué es educación (es muy grande la falta
de ella en estas montañas) se escandalizó de que se quitase el sombrero
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para saludar a una señora; pero así y todo no creo que ninguna persona
honrada haya podido sospechar del Dr. Benlloch en esta materia.

Aquí no hace visitas a nadie absolutamente; ni le ha visto nadie reci-
birlas de mujeres sino muy rara vez y convenientemente acompañadas.
No se han hospedado en Palacio sino sacerdotes o caballeros distingui-
dos o personas de su familia.

Sus familiares son su padre octogenario que conserva la plenitud
de sus facultades, señor muy piadoso, ejemplarmente devoto de la
Sagrada Eucaristía y de la Santísima Virgen, cuyo Oficio Parvo reza
todos los días; un canónigo de 56 años de edad y otros dos sacerdotes
de 59 y 50, todos ellos de vida y costumbres ejemplares. Ellos son testes
conversationis eius, y alguno de ellos le acompaña siempre en sus ausen-
cias.

En Balaguer, donde ha pasado temporadas, vive en familia con los
tres sacerdotes que están al servicio del Santuario.

Cuando va a Barcelona se hospeda en casa de los Sres. Pons Henrich,
matrimonio sexagenario sin hijos ni más familia que unos sobrinos, todos
ellos muy honrados y piadosos.

En Valencia para en casa de su primo hermano J. José Vivó, que es su
pariente más próximo, señor sumamente honrado y pundonoroso, católi-
co fervoroso y ejemplar, lo mismo que su señora, y que su madre política
y cuñada que viven en la misma casa.

Serán insubsistentes y absurdas las sombras que quieran proyectarse
sobre la brillante figura del Ilmo. Sr. Benlloch, pues que en su conducta
no hay equívocos, ni sinuosidades ni secretos, ni misterios. Nada más
ajeno al Dr. Benlloch que la hipocresía. Ha vivido siempre en plena luz,
su persona ha aparecido constantemente tersa, nítida, radiante de clari-
dad.

Por su sólida virtud, por su temperamento irresistiblemente refracta-
rio a todo desorden y fealdad, le sería imposible vivir en ambiente impu-
ro o viciado por elementos malsanos.

Por lo demás V. E. comprende muy bien que un hombre de vida arre-
glada e intensamente activa como el Dr. Benlloch está muy lejos, median-
te la gracia de Dios, de semejante bajeza.

XVI. — SE DICE DE ÉL QUE NO ES MUY LIMOSNERO.

Otra falsedad. Con lo anteriormente expuesto se puede comprender
si será limosnero un corazón que es todo caridad: consignemos sin em-
bargo algunos hechos.

Mantiene habitualmente un promedio de veinte sacerdotes pobres,
ancianos y enfermos, y da a muchos otros subvenciones más o menos
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importantes, según la necesidad; distribuye mensualmente millares de li-
mosnas de celebraciones a los más pobres, limosnas que en su casi totali-
dad se procura con paternal solicitud de fuera de la diócesis, por cuanto
en esta la falta de ellas es poco menos que absoluta; he sido personalmen-
te testigo muchas veces de sus cuantiosas limosnas, porque muchos sa-
cerdotes y otras personas necesitadas se han servido de mí para pedirle o
hacerle presentes sus necesidades y siempre le he visto gozarse en reme-
diarlas; dos veces a la semana se distribuye limosna a los muchos pobres
de esta ciudad y pueblos vecinos que en verdadera turba acuden al patio
de su palacio; tiene encargado a las Conferencias de San Vicente de Paúl
que exploren con solicitud las necesidades y se las manifiesten y acudan
a él para que pueda socorrerlas, teniendo además dicho a las mismas que
no se preocupen por recursos y que le pidan siempre los que necesiten;
todos los días veo mendigos y transeúntes que reciben limosna a la puerta
del palacio; he oído decir al mayordomo que si cumpliese puntualmente
todas las órdenes que recibe del prelado respecto a limosna, no tendría
bastante con todos los recursos y rentas de la Mitra.

Por lo demás es muy infundada la afirmación relativa a los productos
de la Curia. Me consta porque las cuentas pasan por mis manos y veo que
es insigne lo que queda al Prelado después de pagar al personal. La dió-
cesis es grande, pero poco poblada y muy pobre; y a más de que a los
religiosos quiere que se les dispense habitualmente de los derechos de
arancel, son muy frecuentes los casos en que se condonan por tratarse de
pobres, en cumplimiento de lo que tiene ordenado.

La insinuación relativa a un alto cargo dado a quien le prestó dinero
es otra fábula. Supongo se refiere al Mayordomo Sr. Cremades al cual
algunos equivocadamente suponen muy rico. El Prelado le dio una ca-
nonjía, cosa muy corriente y natural; pero tengo por falso en absoluto que
de él haya jamás recibido dinero. Más absurdo sería suponerlo de cual-
quiera de los demás sacerdotes que ha colocado.

XVII. POCOS INFORMARÁN CON VERDADERA LIBERTAD.

Con esto pretende sin duda ponerse a cubierto el denunciante merced
a la falsedad e hipocresía de siempre.

Tengo seguridad absoluta de que, si esta denuncia fuese conocida del
Clero de la diócesis, provocaría indignación universal y enérgica protes-
ta. Este Clero no quiere fuera al Sr. Benlloch, ni hay aquí favoritismo.
Pocos prelados habrá que sean tan sinceramente venerados y queridos de
su Clero como el Dr. Benlloch.

Quien le haya visto aclamado por más de 400 sacerdotes reunidos
con ocasión del concurso a curatos; quien sepa, como no puede ignorarlo
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el denunciante, que hace poco más de un año, cuando regresó por primera
vez después del accidente de Vallbona, fue llevado a esta ciudad desde el
confín del obispado por todos los arciprestes en representación de todo el
clero, y que éste le regaló en testimonio de sus sentimientos el precioso
cáliz con que celebró el día del XXV aniversario de su ordenación sacer-
dotal; quien tenga conocimiento de estas y muchas otras extraordinarias
del entusiasmo singular que este clero siente por el Dr. Benlloch, manifesta-
ciones cuyo valor sube de punto teniendo en cuenta el carácter enjuto y
poco expansivo de los hijos de estas montañas; quien sepa que el mismo
Cabildo Catedral le regaló con la indicada oportunidad una valiosa cade-
na de oro y ha aprovechado otras muchas circunstancias para expresarle
acendrado afecto y veneración, como lo hicieron igualmente en su tiempo
el cabildo y clero de Solsona; quien este enterado de todo esto comprenderá
la injusticia enorme de la afirmación el denunciante.

XVIII. DESEA CON VIVAS ANSIAS SUBIR A LA CUMBRE DE
LOS HONORES.

Es temerario, juicio semejante respecto al Sr. Benlloch. Es desintere-
sado y humilde no solo por virtud, sino por temperamento. Nunca le veo
más contento y satisfecho que cuando está entre personas sencillas y tra-
bajando para hacer bien a los demás. La generosidad de su corazón que le
impulsa a hacer bien a todo el mundo y a desvivirse por todos, le ha lleva-
do muchas veces al alcázar de los poderosos para interceder por indivi-
duos y pueblos; pero jamás se ha acercado a ellos por cosas de interés
propio.

Esta nobleza de sentimientos le ha valido el respeto, admiración y
estima de aquellos mismos a quienes con tan altos fines ha tenido que
acercarse, los cuales comúnmente se han complacido en atenderle sojuz-
gados por el atractivo de su desinteresada caridad. Esto ha engendrado la
leyenda de la influencia del Dr. Benlloch en las alturas; y de ésto han
tomado pretexto algunos pocos espíritus mezquinos y envidiosos para
atribuirle quiméricas y absurdas pretensiones.

Los pueblos le han aclamado y en todas partes le han llevado en triunfo
por los bienes que ha derramado, por las simpatías que excitan su ingenua
sencillez y sus bondades. Pero él no ha buscado nunca nada de esto; ni
está en su mano evitarlo, sino encerrándose en un cómodo aislamiento y
egoísta inacción: y esto no puede hacerlo en conciencia, sino que tiene
que resignarse a sufrir las impertinencias del vano aplauso de los más y
de los dicterios de unos pocos, despreciando los juicios de los hombres y
elevando el corazón a Dios, a quien tendrá que dar cuenta de las extraordi-
narias facultades y grandes talentos que tiene recibidos.
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XIX. NO ES ORADOR PORQUE NO ES TEÓLOGO.

La fama pregona lo contrario. El renombre del Dr. Benlloch comenzó
en el Seminario de Valencia donde alcanzó siempre los primeros premios
y se distinguió tanto que en ocasiones fue llevado en hombros de sus
entusiastas condiscípulos.

Que no se ha apagado el brillo de su carrera ni están enmohecidos sus
caudales teológicos, lo prueba sobradamente en sus sermones y escritos.
Acompaño como muestra una de sus cartas pastorales (Número 6).

No sólo es teólogo profundo, sino que posee una ilustración y cultura
vastísimas en todos los ramos del saber.

XX. - TAL VEZ VUELVA A MADRID PARA NEGOCIAR EL
ARZOBISPADO DE VALENCIA U OTRA CAPITAL.

Tan malévola interpretación dada a su viaje de diciembre último, si
no supusiese falta de caridad, sería una ligereza.

Fue a Madrid en diciembre último para cortar de raíz un conflicto
que en Andorra estaba creándole un nombre de negocios llamado Pedraza
el cual se presentaba con recados y recomendaciones de individuos del
Gobierno para que el Prelado le facilitase su tarea especulativa en aquel
país so pretexto de querer españolizarlo.

El Dr. Benlloch no podía desairar a personas que necesita para conti-
nuar sus importantes obras en Andorra, ni podía tolerar que el Sr. Pedraza,
del cual sospechaba con fundamento que era un timador (hace poco que
sus sospechas se han confirmado, pues fue preso por estafa y procesado)
le trastornase aquel país con halagadoras propuestas de reformas y mejo-
ras, como comenzaba a hacerlo.

Este asunto, por su carácter y gravedad no podía tratarse por escrito,
sino que reclamaba su presencia personal con la mayor urgencia.

Lo mismo que este viaje podrán haberse interpretado torcidamente
las relaciones que ha tenido que sostener con distintos gobiernos que se
han ido sucediendo cuya protección ha necesitado pura realizar en Ando-
rra obras importantísimas. Como comprenderá V. E. esto le sería imposi-
ble si no le facilitase apoyo y fondos el Gobierno español. Y esta labor es
sumamente ruda y requiere incesantes gestiones e instancias.

Por lo demás tengo certeza de que el Sr. Benlloch ni ahora ni nunca
ha pedido ningún arzobispado ni obispado. Ni ambiciona nada, ni el pe-
dir para sí, ni preocuparse de sus futuros destinos en la presente vida está
en su manera de ser.

Sé por su Secretario particular que ha recibido infinidad de cartas de
personas que se interesan para que sea llevado a algún punto mejor, y que
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al ver que se ocupan de esto ni siquiera quiere enterarse, teniendo dada
orden de que no se conteste ninguna absolutamente, orden que se ha cum-
plido con toda puntualidad.

Si por cualquier causa hubiese pretendido un ascenso o un traslado,
no ignora él que debería pedirlo a la Santa Sede y no tengo miedo de
equivocarme creyendo firmemente que no se lo ha pedido jamás, ni se lo
pedirá nunca a no ser que graves causas a ello le obligasen. Si hubiese ido
a Madrid para gestionar algo de eso, no hubiese dejado de procurarse
ante todo el beneplácito y apoyo del Excmo. Sr. Nuncio; y V. E. sabrá si
ocurrió nada de esto; pero tengo seguridad moral de lo contrario.

La Santa Sede le eligió libremente para Obispo de Hermópolis y Ad-
ministrador Apostólico de Solsona; la Santa Sede por su propia iniciativa
le elevó a esta Sede de Urgel. Su voluntad no creo haya sido nunca otra
sino hacer la de la Santa Sede; y tengo la más firme convicción de que si
él llegase alguna vez a comprender que su gestión no tuviese el beneplá-
cito o no mereciese la confianza de la Santa Sede solicitaría la jubilación
y retiro sin costarle ello ningún sacrificio. Conozco a fondo su rectitud de
miras y su abnegación.

Perdone, Excmo. Sor., tanta difusión y tanto desaliño, pero animado
de la ilimitada confianza que me inspira la paternal bondad del dignísimo
Representante del Vicario de Jesucristo me atrevo a hacerle un ferviente
y humilde ruego antes de terminar, y es que tenga la caridad de hacerme
saber si con estas sencillas e ingenuas explicaciones queda V. E. completa-
mente satisfecho y cree que queda del todo vindicado el honor y buen
nombre de mi Prelado. Si algo faltase, puedo alegar y probar mucho más.
Esta contestación es de mi exclusiva cuenta y responsabilidad; y sentiría
en el alma que con mi torpeza y cortedad hubiese de perjudicar a mi Pre-
lado.

Con profunda veneración besa el Anillo de V. E. I. su adictísimo y
agradecido súbdito y servidor

Jaime Viladrich, Vicario general

Seo de Urgel, 7 marzo 1914.
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LA TRADICIÓ IMMACULISTA A BARCELONA

I

CRÒNICA DE LES SESSIONS ACADÈMIQUES
(NOVEMBRE DE 2004)

En l’escaiença de 150è aniversari de la Proclamació dogmàtica
de la Immaculada Concepció, organitzat per la Parròquia de la
Immaculada Concepció i Assumpció de Barcelona, se celebrà un cicle
de conferències commemoratives sobre el ressò, en el passat i en el
present, d’aquesta Proclamació dogmàtica sota el títol de «La Tradició
Immaculista a Barcelona».

Una primera sessió de caire pastoral i catequètic tingué lloc a la
nau de l’església parroquial de la Concepció, amb nombrosa
assistència, el dia 15 de novembre de 2004. Monsenyor Pere Tena
dissertà sobre «La Concepció Immaculada de Maria, meravella de
Déu», on parlà de la fe de l’Església i la festa de la Concepció
Immaculada, tot fent un repàs a l’antiguitat de la festa i evolució
litúrgica. Monsenyor Pere Tena remarcà que més més enllà de cele-
brar un dogma o un privilegi personal, allò que l’Església fa és cele-
brar un fet diví, una obra de la Trinitat, un fruit anticipat del misteri
pasqual, una obra mestra de l’Esperit Sant.

Després de la magnífica conferència del doctor Tena, tant teològica
com pastoral, o precisament tant pastoral per teològica, el doctor
Ramon Corts, rector de la parròquia de la Concepció, reblà que els
misteris de la fe són compresos per la raó il·luminada per la Revelació.
I, així, són després celebrats, car és difícil estimar el que un no entén
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o té solament per veritat simbòlica. Per això, teologia i litúrgia van
d’aquesta manera estretament unides.

La segona sessió tingué un vessat de caire teologicantropològic i
es celebrà en el Paranimf de la Universitat de Barcelona, atapeït de
gom a gom, el dia 24 de novembre de 2004. El doctor Josep Gil i
Ribas oferí una reflexió teologicoantropològica sobre el text de la
butlla «Ineffabilis Deus» del papa Pius IX (8 de desembre de 1854),
precedida d’una àmplia visió sobre el moviment immaculista ja des
del període medieval i completada per una incursió al rerafons
ideològic del dogma de la Concepció Immaculada de Maria. Finalment,
el doctor Gil féu una valoració teològia del text de la «Ineffabilis
Deus», tot posant en relleu que el dogma de la Immaculada revela la
profunditat de la força redemptora de l’amor de Jesucrist. El
conferenciant anà tractant com la declaració de la Concepció
Immaculada de Maria s’obrí pas, a poc a poc, enmig de controvèrsies
teològiques.  La figura de Maria, en el que significa la seva Concepció
Immaculada, constitueix per als qui volen comprendre la fe catòlica i
per a «aquells que avancen amb Ella pels camins de la plena realització
de la seva humanitat», una mostra del personalisme cristià, exemple
especialíssim de l’antropologia cristiana, i model sempre actual de
llibertat: Aquella que, en paraules de Joan Pau II, no havent cedit mai
al pecat és la sola criatura perfectament lliure.

Acabada la conferència del doctor Gil, el doctor Ramon Corts,
president de la comissió organitzadora dels actes commemoratius dels
cent cinquanta anys de la proclamació de la Concepció Immaculada
de Maria, justificà l’elecció dels llocs on se celebren aquests actes;
això és, a la Parròquia de la Puríssima Concepció, pel fet que fou la
primera de la ciutat que tingué aquesta titularitat, a la Universitat i al
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, exponents de la devoció
immaculista, sobretot pel jurament que feien els seus membres de
defensar la Immaculada Concepció de Maria. El reverend Corts
manifestà que la iniciativa de celebrar aquests cent cinquanta anys
continuant la tradició immaculista de Barcelona prové d’un àmbit de
la nostra societat civil com ho és també l’Església, en concret d’una
parròquia, una institució més de la nostra ciutat. Una iniciativa que té
a veure precisament amb l’àmbit de la societat barcelonina, perquè
aquest cicle de conferències fou projectat principalment des del vessant
històric, encara que no s’exhaureix pas només en aquest aspecte.

La darrera conferència constituí una sessió història. Anà a càrrec
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del doctor Joan Bada, que pronuncià una brillant i documentada
conferència sobre les celebracions de les festes de la Puríssima a la
Ciutat de Barcelona des del període baix medieval. La conferència
tingué lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona el dia 29 de
novembre de 2004. Amb aquesta sessió històrica es coronaren els actes
organitzats per la Parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona.
El doctor Bada oferí una visió general del procés immaculista de
l’Església universal, amb el seu impacte a Catalunya i a Barcelona.
En una segona part anà esmentant les activitats de la Confraria de la
Immaculada Concepció relacionat-la amb altres devocions marianes,
i finalment ha presentà el sentit de la devoció de Barcelona a la
Immaculada Concepció.

Amb aquesta sessió històrica acabaren els actes «La tradició
immaculista a Barcelona».  El  president de la comissió organitzadora,
i rector de  la Parròquia de la Puríssima Concepció, doctor Ramon
Corts, donà les gràcies a monsenyor Joan Carrera per la seva presència
en l’acte conclusiu, així com a la regidora del Districte de l’Eixample,
de Barcelona, il·lustre senyora Assumpta Escarp, i, alhora, regracià
als qui col·laboren en la seva realització i desenvolupament: a la
Comissió organitzadora formada per fra Valentí Serra de Manresa,
doctor Joan Bada i doctora Eulàlia Duran; a la Fundació Balmes, a la
Facultat de Teologia de Catalunya i al seu degà; i, de manera particu-
lar, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, que acollí
la idea de la celebració de la sessió final en el Saló de Cent.

FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA
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II

PARAULES DE CLOENDA
DEL DOCTOR RAMON CORTS I BLAY

SESSIÓ HISTÒRICA, CELEBRADA AL SALÓ DE CENT DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, EL DIA 29 DE

NOVEMBRE DE 2004

Excel.lentíssim i reverendíssim Senyor Bisbe, monsenyor Joan
Carrera

Il.lustríssima senyora Assumpta Escarp, regidora de l’Eixample
de l’Ajuntment de Barcelona,

Reverend doctor Joan Busquets, representant de la Facultat de
Teologia de Catalunya,

Il·lustre doctora Eulàlia Duran,
Doctor Joan Bada,
Reverends senyors,
Senyores i senyors,

Amb aquesta sessió històrica acabem els actes organitzats per la
Parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona per commemorar
el cent cinquantè aniversari de la proclamació de la Concepció
Immaculada de Maria. Abans que monsenyor Joan Carrera vulgui
donar-los per finalitzats, em permetreu que digui unes paraules a tall
de síntesi d’aquesta commemoració que porta el títol “La tradició
immaculista a Barcelona”.

En la primera sessió, teològico-pastoral, el senyor bisbe Pere Tena,
pronuncià la magnífica conferència: “La Concepció Immaculada de
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Maria, marevella de Déu”. En la primera part, posà de manifest com
la història ha anat mostrant l’evolució progressiva de la festa de la
Concepció de Maria a mesura que s’ha anat perfilant també la fe de
l’Església. En la segona part presentà “la festa litúrgica actual” de la
Immaculada Concepció. La intervenció del senyor Bisbe finalitzà amb
unes “consideracions catequètiques i espirituals” en les quals reblà
les dues dimensions que la darrera reforma litúrgica ha volgut donar
a la celebració actual de la festa de la Immaculada Concepció de Maria;
això és la cristològica (no celebrem un adjectiu, “Immaculada” o
“Puríssima”, sinó un fet diví: la Concepció Immaculada de Maria en
ordre a Crist, que és qui esclafa la serpent del pecat), i la dimensió
eclesiològica (en la línia que la constitució Lumen Gentium del concili
Vaticà II considera Maria en relació a l’Església).

Acabem de referir-nos als continguts catequètic, espiritual i litúrgic
de la festa de la Immaculada Concepció. En altres moments d’aquestes
sessions ha estat esmentat el fervor immaculista dels segles passats
amb els seus juraments, festes i vots de ciutat en temps de pesta. Ens
surt així al pas el fet devocional en relació a la Concepció Immaculada.
Aquesta devoció com d’altres s’ha traduït en confraries i associacions
que han ajudat els seus membres en la seva vida cristiana. Algunes
han sabut unir a la dimensió devocional aquella altra del servei de la
caritat. Un bon exemple d’això darrer, i per acostar-nos una mica més
als nostres dies, és el de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes,
a Barcelona, la més antiga d’Espanya, i que aviat celebrarà el seu
centenari. Una associació nascuda arran del fervor envers la Mare de
Déu de Lourdes, i que ha ensenyat als joves de Barcelona l’esperit de
Masabielle, que és com dir la veritat de la Concepció Immaculada de
Maria i el missatge de la misericòrdia redemptora envers els malalts
de cos i d’esperit.

El tema de la devoció popular, amb les seves confraries marianes,
no és baladí i és actual. Així ho demostra l’especial interès amb què
el va seguint des de fa ja alguns anys l’Arquebisbat de Barcelona. No
és una qüestió superficial, perquè té a veure amb la fe de molts catòlics
i, també, amb la integració de molts confrares a la vida pastoral i
cultural de les Esglésies particulars. I des d’un altre angle de vista, la
Vetlla de la Immaculada que aplega cada any tants joves de Barcelo-
na ¿no pot ser considerada com una manifestació viva i actual de
devoció a Maria, que els reponsables de la pastoral diocesana orien-
ten correctament envers al nucli vers on ha d’apuntar?
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Com en el passat, la nostra època haurà de saber donar igualment
una forta vertebració teològica i litúrgica a la devoció a Maria
Immaculada així com a totes les altres manifestacions de la devoció
popular. D’aquesta manera, des d’una “devoció il.lustrada” –tal com
ho diria l’”il·lustrat” Ludovico Muratori–, que reïxi a mostrar el lligam
de la Concepció Immaculada de Maria amb la Redempció de Jesucrist,
i que orienti envers la seva Persona els sentiments del cor, s’evitarà
de caure en les possibles exegeracions d’aquell “marianisme” del Vuit-
cents al qual al·ludia el conferenciant de dilluns passat.

I a l’apassionada dissertació del doctor Josep Gil, la seva “Reflexió
teològico-antropològica sobre la Ineffabilis Deus», ens referim ara
nosaltres. Després d’una excursió pel “moviment immaculista” i pel
“rerafons ideològic del dogma de la Immaculada”, acabà l’ultima part
de la seva prolució comentant el “meravellós document del P. Perrone”,
tal com el mateix professor Gil qualificà la butlla Ineffabilis Deus.
Amb aquestes paraules, adreçades a l’escrit del beat Pius IX, sembla
com si mossèn Gil repetís les del papa Joan Pau II, que s’ha referit a
aquesta butlla com una «meravellosa síntesi doctrinal de la fe cristia-
na». També nosaltres considerem admirable aquesta tercera part de
l’exposició del reverend Gil; això és, la “Valoració telògica de la
‘Ineffabilis Deus’”.

Quasi bé, el doctor Gil tocà tot el que es podia tocar del vessant
teològic d’aquesta veritat catòlica de la qual estem tractant. Així es
referí al seu fonament escripturístic –recordem nosaltres que un teòleg
actual molt valorat, el bisbe Bruno Forte, ha parlat de la Concepció
Immaculada dient que «és el més evangèlic de tots els dogmes», i a la
qüestió ecumènica– afegim també ací com a curiositat, que Luter
pensava que Maria era exempta del pecat original (C. POZO, María en
la obra de la salvación 313). I finalment tractà de l’argument de la
Tradició, “pel qual l’Església –digué mossèn Gil–, guiada per l’Esperit
Sant (Jn 16, 13), aprofundeix el significat de l’Escriptura «fins a ma-
durar la seva fe en la concepció immaculada de Maria»”.

El doctor Gil, tal com ho anunciava en el títol de la seva disertació,
abordà també les dimensions teològica i antropològica del dogma del
qual tractem. Així va referir-se al concepte de “doctrina revelada”
cercant-li el seu sentit, diguem-ne pràctic: “Hem de tenir en compte
– advertia– que la revelació cristiana d’un Misteri [...] és un ajut per
tal que els membres de la comunitat eclesial avancin en la comprensió
sapiencial –així ho deia ell– de la realitat salvadora del nostre Déu i
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aprenguin a reproduir-lo en llurs vides (Ef 3, 1-11). I és des d’aquest
perspectiva –continua dient Gil– que podem parlar en positu de la
significació antropològica del misteri de la Immaculada Concepció,
per tal com apareix en aquesta doctrina, que Déu té sempre la inicia-
tiva en la vida de les persones i que potencia la llibertat objectiva de
l’ésser humà [… ] I així la doctrina de la Immaculada representa una
crida a la profunditat de l’home per tal que […] s’obri […] a l’acció
del Déu vivent”.

Referint-nos igualment nosaltres al “rerafons ideològic del dog-
ma de la Immaculada” voldríem afegir ací que el capteniment de
l’Església en el context històric de la proclamació d’aquest dogma –i
del dogma mateix, però contemplat en sentit ampli– pot ser vist també
com un mèrit de l’Església; això és, el de la preservació del
Trascendent. Salvaguardar el Sobrenatural, sia davant de la Il.lustració
atea o teïsta o ja sia en front d’aquell liberalisme filosòfic que, en
exaltar tant la natura humana, feia innecessària la Redempció. En el
fons, el Syllabus, –citat pel doctor Gil–, que no condemnava en
substància tots els aspectes del pensament modern (ni el progrés
científic ni el sistema democràtic en si mateix); rebutjava en canvi els
principis últims del liberalisme radical, com l’indiferentisme religiós
i el naturalisme –que deixa sense sentit la religió revelada. Afegim de
passada que el Syllabus reprovava la llibertat de conciència, com a
tesi, no com a hipòtesi, deixant d’aquesta manera encara una porta
oberta a les adaptacions pràctiques que poguessin fer-se en el futur.

I l’actuació de l’Església en el mateix context històric al qual ens
estem referint ¿no podria ser considerada com una resposta sincera a
la descristianització, principalment d’Europa, després de la Revolució
Francesa, bo i tenint en compte la hipoteca de l’ambient de restauració
monàrquica en què es produí? Poden ser exemples d’aquesta nova
evangelització –com en diríem ara– les predicacions populars, l’obra
educativa i la paulatina intervenció de l’Església en la qüestió obrera,
menys segurament del que s’hauria pogut fer, però més del que sovint
es pensa. Aquesta resposta evangelitzadora arrelà en el camp sempre
fecond de la vida religiosa. Tinguem en compte sols, que des del segle
XIX fins a mitjans del XX, i sense pretendre d’ésser exhaustius,
apareixeren, sota la protecció de la Immaculada Concepció de Maria,
i amb fins educatius i assistencials, dotze ordes masculins i quaranta
de femenins, dels quals cinquanta són de fundació espanyola, la meitat
femenines i set que fan referència directa al títol de la Immaculada
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Concepció. De les catalanes o de fundadors catalans esmentem les
missioneres de la Immaculada Concepció, les dominques de
l’Ensenyança de la Immaculada Concepció, les franciscanes
missioneres de la Immaculada Concepció i les religioses de Maria
Immaculada. L’aparició de les congregacions femenines en l’Església
i la societat ens portaria a parlar també de la seva contribució a la
promoció de la dona, amb els esquemes, és clar, del catolicisme del
seu temps.

El doctor Bada ens acaba de donar la seva tan ben documentada
conferència, com sempre, donant-nos una visió general del procés
immaculista de l’Església universal, amb el seu impacte a Catalunya
i a Barcelona. En la segona part ha anat recollint les activitats de la
Confraria de la Immaculada Concepció relacionat-la amb altres
devocions marianes, i finalment ha presentat el sentit de la devoció
de Barcelona a la Immaculada Concepció. Es pot dir que ens ha ofert
sistemàticament molta informació que fins els estudiosos poden
desconèixer. Per ser tant fresca l’exposició d’aquests punts, estic se-
gur que aquest amable, i potser ja fatigat, auditori agrairà que no m’hi
entretingui, i que mossèn Bada no pensi que és per manca de ganes.

Amb aquesta sessió històrica acaben doncs aquests actes
organitzats per la Parròquia de la Puríssima Concepció. Arribats a
aquest punt dóno les gràcies als qui han col·laborat en la seva
realització: a la Comissió organitzadora formada per fra Valentí Serra
de Manresa, doctor Joan Bada i doctora Eulàlia Duran; a la Fundació
Balmes, a la Facultat de Teologia de Catalunya i al seu degà; i, de
manera particular, cal regraciar la Universitat de Barcelona, el seu
rector i el doctor Claramunt i el doctor Oliver; i l’Ajuntament de Bar-
celona, el seu senyor alcalde i la regidora del Districte de l’Eixample,
senyora Assumpta Escarp, que acollí de seguida la idea de la celebració
de la sessió d’avui en aquest Saló de Cent. Hem estat molt contents
de poder realitzar aquestes sessions en els llocs que formen part de la
tradició immaculista barcelonina; que són també els llocs de la cultu-
ra i del govern de la ciutat: la universitat i l’Ajuntament. I és clar,
agraeixo la participació dels conferenciants, avui la del doctor Bada,
i de manera especial la presència del senyor bisbe Joan Carrera.

I acabo amb uns mots, potser massa plens perquè siguin
pronunciats per mi. Constitueixen una invitació i una justificació, i
són aquests: L’Església s’ha esforçat en totes les èpoques de la seva
història per escrutar els signes dels temps i interpretar-los a la llum de
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el’Evangeli, i en aquesta decisiva missió seva apareix el lloc central
que li correspon a Maria, la qual representa, segons un teòleg
contemporani, «el símbol cultural més potent i popular dels darrers
dos mil anys» (Greely), i que, en paraules de Joan Pau II, «és
fonamental ‘per al pensar cristià’». El diàleg amb les altres Esglésies
i confessions cristianes, el desenvolupament de la cultura moderna i
l’obertura a la inculturació imposen, ja ho sabem, a la doctrina catòlica
una contínua relectura que la porti a donar raó cada vegada més fun-
dada de la pròpia fe, i la meni igualment al diàleg amb la societat, la
cultura i la política. A coses tan grans hem volgut contribuir nosaltres
des de la nostra també gran petitesa, molts dels qui sou aquí, i la
Parròquia de Barcelona que es gloria de portar i de promoure el títol
de la Puríssima Concepció de Maria.
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«OBRA COMPLETA» DEL PARE MIQUEL BATLLORI

Un cop acabada l’«Obra Completa» del pare Miquel Batllori,
la direcció de la revista Analecta Sacra Tarraconensia ofereix en les
seves pàgines una recensió de cada un dels volums de l’obra
batlloriana. La revista ho fa també a tall d’homenatge a qui en fou
col·laborador i investigador a la Biblioteca Balmes de Barcelona.

Miquel BATLLORI, De l’Edat Mitjana. Edició a cura d’Eulàlia Duran (dir.) i
Josep Solervicens (coord.). Pròleg de Jordi Rubió, Obra Completa,
vol. I, València, Tres i Quatre, 1993 «Biblioteca d’Estudis i
Investigacions»: núm. 18, 503 p.

Miquel BATLLORI, Ramon Llull i el lul·lisme. Edició a cura d’Eulàlia Duran
(dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg d’Albert Hauf, Obra Com-
pleta, vol. II, València, Tres i Quatre, 1993 «Biblioteca d’Estudis i
Investigacions»: núm. 19, 519 p.

Miquel BATLLORI, Arnau de Vilanova i l’arnaldisme. Edició a cura d’Eulàlia
Duran (dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg de Giuseppe Tavani,
Obra Completa, vol. III, València, Tres i Quatre, 1994 «Biblioteca
d’Estudis i Investigacions»: núm. 20, 443 p.

Miquel BATLLORI, La familia Borja. Edició a cura d’Eulàlia Duran (dir.) i
Josep Solervicens (coord.). Pròleg de Pierre Mesnard, Obra Comple-
ta, vol. IV, València, Tres i Quatre, 1994 «Biblioteca d’Estudis i
Investigacions»: núm. 21, 297 p.

Cal començar agraint a l’editorial Tres i Quatre de València i als res-
ponsables acadèmics de l’empresa, Eulàlia Duran i Josep Solervicens, la
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dedicació i la tossuderia que ha fet possible la publicació de la sèrie ínte-
gra dels 20 volums que constitueixen l’Obra Completa del pare Miquel
Batllori (1909-2003), una tasca que ha durat uns deu anys i que ha pogut
arribar pràcticament a la fi en vida de l’autor. Els quatre volums que se
m’han assignat per ressenyar, tot i la varietat i riquesa de continguts,
constitueixen tan sols una petita part dels interessos historiogràfics de
Batllori; de tota manera hi ha dos temes estrella: Llull (vol. II) i els Borja
(vol. IV). En canvi, el vol. I de la sèrie reuneix materials miscel·lanis
relacionats amb la cultura catalana dels segles XIII al XV de natura molt
diversa i, tot i la seva vàlua inequívoca, de caràcter menor. Vegem-ho.

El pròleg de Jordi Rubió (1887-1982) és òbviament un muntatge edi-
torial, ja que es tracta de la reproducció parcial del que el 1958 va encapçalar
els Vuit segles de cultura catalana a Europa, de l’editorial Selecta de Bar-
celona. S’hi explicita el que defineix l’essència de la labor investigadora
del pare Batllori: l’habilitat de descobrir inèdits, capaços d’alterar els
coneixements establerts, en biblioteques i arxius ja prèviament examinats
per altres investigadors i la destresa d’inserir aquelles peces inconnexes al
lloc on recobren un significat i donen nova vida al coneixement històric
general. El primer text recollit, de 1988, repassa descriptivament «La cul-
tura escrita [als temps de Jaume I]» (pp. 3-18) dins d’una sèrie d’estudis
encarregats per celebrar el 750è aniversari de la conquesta de València. Un
caràcter semblant té el treball següent, «Història político-religiosa: la
interveció de Sant Ramon de Penyafort» (pp. 19-34), també un discurs de
centenari, que analitza l’activitat política del sant dominicà d’acord amb
les darreres aportacions de la bibliografia. Més recent (1991) i fins aleshores
inèdit és «La Mediterrània en al cultura catalana al pas del segle XIII als
segle XIV. Tres sondeigs: Llull, Vilanova, Muntaner» (pp.35-50), que té la
gràcia de citar opinions insòlites a propòsit de la cultura catalana antiga,
recollides de contactes personals de l’autor. Les «Repercussions culturals
i sociològiques del Cisma d’Occident en la Corona d’Aragó» (pp. 51-66)
és una ponència de les Jornades sobre el Cisma d’Occident que Josep
Perarnau va organitzar el 1979, amb discussió inclosa. El primer volum de
la Història del País Valencià, Barcelona, Edicions 62, 1989, inclou un
apartat descriptiu sobre «La cultura escrita de 1238 a 1520», que retrobem
a les pp. 69-98 del vol. I. En ocasió de la investidura com a doctor honoris
causa per la Universitat de València el 1975, Batllori va dissertar sobre
«Alguns moments d’expansió [de la història i cultura valencianes]», que
ocupen les pp. 99-114 del vol. I; el text parla dels temps d’Arnau, a cavall
dels segles XIII i XIV i dels primers anys del XVI, a l’entorn de la família
Borja. La sèrie inicial de petites monografies es tanca amb una aportació a
la història local, «La pervivència popular de sant Vicent Ferrer a Agullent»
(pp. 115-142), que remunta als anys 1929-1933 i que exhuma documents
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històrics i de la tradició popular relacionats amb la localitat de la vall
d’Albaida, entre ells uns goigs de sant Vicent.

Els editors han reunit en el cinquè apartat del vol. I cinc treballs dedicats
a la descripció de manuscrits d’interès per la cultura catalana. El titulat
«Els manuscrits conservats a la Biblioteca Nacional torinesa» (pp. 145-
169) ha estat revisat per Batllori seixanta anys després de la publicació, ja
que el fons estudiat recull obres fonamentals  d’Eiximenis, sant Vicent
Ferrer, Ramon Llull i Arnau de Vilanova (alguns es van cremar a l’incendi
del 1904). «Dos còdexs catalans a la Biblioteca Reial de Torí» (pp. 171-
186) s’ocupa d’una còpia no registrada anteriorment del Liber pastoralis
d’Eiximenis i d’un text de falconeria del XV en italià, atribuït a tal Lluís de
Besalú, falconer del Magnànim. Es tracta del resum que Joanne Pietro de
Belbasso de Vigevano va fer de l’original català perdut (Lluís Cifuentes,
La ciència en català a l’Edat Mitjana i al Renaixement, Barcelona-Palma,
Universitat de Barcelona-Universitat de les Illes Balears, 2001, p. 156).
«Dues cartes dialectals mallorquines del segle XIV-XV a la Biblioteca
Vaticana» (pp. 187-197) reprodueix dos breus epístoles amb diversos
problemes gràfics, entre ells el de la representació de la vocal neutra tònica.
«Un devocionari català del segle XV a Bolonya» (pp. 199-216) transcriu
diverses oracions en català del segle XV relacionades amb els pecats capitals,
el credo, alguns passatges evangèlics i lloances marianes. «Un llibre de
manescalia a Bolonya» (pp. 217-265) estudia la llengua i edita breus
fragments d’un manual d’hipiatria, fet a base de receptes extretes d’altres
textos més sistemàtics (Cifuentes, op. cit., p. 151).

«La cultura catalano-aragonesa durant la dinastia de Barcelona (1162-
1410): nous corrents de recerca de 1940 a 1962» (pp. 269-362),
originàriament una ponència del Congrés d’Història de la Corona d’Aragó
de 1962, és un panorama articulat d’una vintena d’anys d’estudis sobre les
ciències i les arts de mitjan segle XII a principis del XV, amb un ambiciós
rerefons teòric de periodització i interpretació històriques. Es defineix el
terme cultura, s’analitza el marc polític, econòmic i social i es repassen els
repertoris documentals i les històries parcials de la filosofia, la política i la
literatura, tenint en compte el plurilingüisme de la Corona d’Aragó medie-
val. Segueix el tractament de les institucions culturals (monestirs, escoles,
universitats) i una mirada a les ciències de la natura i de l’home, i a la
teologia. Arnau de Vilanova i Ramon Llull mereixen un capítol a part. Un
altre està dedicat als escriptors dels ordes mendicants, i un altre als gèneres
literaris (teatre, poesia i prosa històrica). S’atorga una  atenció preferent
(pp. 333-246) a l’Humanisme i el Renaixement, com a fenòmens presents
abans de 1410, tot invocant «la terminologia aclaridora de Hegel». Es par-
la d’un Humanisme català «de minories», que es veu clarament desvinculat
de l’Humanisme espanyol dels temps dels Reis Catòlics. El sector valencià
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de l’Humanisme català, d’altra banda, «entra ben aviat en la darrera fase
retòrica de descomposició» (és una al·lusió a Joan Roís de Corella, que
d’ençà de 1990 s’ha verificat que és un dels models de la prosa de Joanot
Martorell). Hi ha més aportacions teòriques al treball que, igual que aquesta,
han envellit amb el temps, com el propi Batllori preveia amb perspicàcia,
quan va escriure que la recerca futura «potser obligarà a revisar, i certament
a completar, els esquemes històrics que estem habituats a considerar com
una adquisició definitiva».  La llarga ponència encara dedica uns apartats
a les belles arts i a la música amb un gest integrador de tots els vessants
culturals del més gran interès.

El vol. I encara conté dos estudis de conjunt sobre l’espiritualitat cata-
lana medieval (pp. 347-354), sobre la història de l’Església a Itàlia (pp.
355-370) i sobre bibliografia italiana històrica d’interès per a la península
ibèrica (pp. 371-375). L’aplec de notes crítiques de les pp. 379-458 recull
estudis breus, generalment del gènere ressenya, que puntualment inclouen
dades i observacions valuoses. La recuperació d’aquests materials es pot
dur a terme gràcies a l’índex de noms de les pp. 469-499. Per contra, la
nota editorial de les pp. 459-463 dóna raó de les operacions de traducció,
actualització o supresssió que els editors han dut a terme d’acord amb les
orientacions de l’autor. Tots els quatre volums estan dotats d’apartats
semblants, en què és dóna raó de les operacions editorials dutes a termes i
d’índexs de noms, que mai no agrairem prou.

El vol. II aplega els estudis lul·lians de Batllori i porta un pròleg
d’Albert Hauf, que en descriu l’organització i en glossa els mèrits. Hom
ha distribuït els materials en quatre apartats: «Estudis biogràfics» (pp. 3-
95), «La producció escrita de Ramon Llull» (pp. 97-220), «El lul·lisme»
(pp. 221-465) i «Notes crítiques» (pp. 469-484), dels quals el tercer és el
que manté millor l’actualitat, com ho demostra la reedició: Il Lullismo in
Italia. Tentativo di sintesi, ed. Francesco Santi i Michela Pereira; trad.
Francisco José Díaz Marcilla, «Medioevo» 8 (Roma: Scuola Superiore di
Studi Medievali e Francescani, 2004).

Les primeres 93 pàgines del vol. II contenen una introducció a Llull
redactada el 1960 i posada al dia en diferents ocasions successives,
operacions que no aconsegueixen de situar el discurs globalment a l’alçada
de la investigació dels darrers quaranta anys. S’ha de tenir en compte que
en aquest lapse de temps han aparegut una trentena de volums d’obres
llatines de Llull dintre de la sèrie Raimundi Lulli Opera Latina del Corpus
Christianorum i un número important d’aportacions filosòfiques i
intepretatives, que conviden a introduir matisos i a repensar plantejaments
(cf., per exemple, Anthony Bonner, «Recent Scholarship on Ramon Llull»,
Romance Philology, 54 (2001), p. 377-392). Això no desmenteix, de cap
manera, la pertinència i l’agudesa de les observacions sobre problemes
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biogràfics lul·lians de l’autor; vegeu, per exemple, «Certeses i dubtes en la
biografia de Ramon Llull», pp. 83-86.

Segueixen una introducció a la filosofia lul·liana de 1984, p. 97-115,
destinada a fer comprensible sobretot l’Art breu de 1305; una presentació
del pensament pedagògic de Llull, escrita per a un manual de 1992, p. 117-
147, i tres presentacions d’obres literàries, pensades per a encapçalar les
respectives edicions del Llibre de l’orde de cavalleria, el Llibre d’amic e
amat i el Llibre de meravelles, pp. 149-173. A partir de la p. 175, en canvi,
hom pot llegir quatre assaigs erudits sobre punts concrets de la transmissió
de l’obra de Llull, el primer de 1964, i els altres tres dels anys trenta,
clarament vinculats a les tasques de recerca de Batllori a les biblioteques
italianes en aquell període.

«El Lul·lisme a Itàlia. Esbós de síntesi», p. 221-335, és el treball més
famós i conegut de Batllori sobre Llull. Va ser redactat el 1943 i interpreta
dades recollides bàsicament per ell mateix: va representar l’inici d’un nou
camp de recerca. Batllori analitza en primer terme els contactes personals
de Llull a Itàlia (Roma, Gènova, Nàpols, Pisa, Venècia, Messina), i després
examina algunes fonts manuscrites en relació a la producció local,
especialment les de caràcter apòcrif. Això li permet de determinar uns
períodes i de caracteritzar-los, des dels temps de Llull al segle XX. A la
saga d’aquesta aportació de Batllori s’han escrit molts llibres i assaigs, per
exemple sobre el pseudolul·lisme alquímics (Michela Pereira) o sobre la
tradició manuscrita (Francesco Santi). Heus ací una aportació posterior a
la data del volum que comentem: Albert Soler i Llopart, «Vadunt plus inter
sarracenos et tartaros: Ramon Llull i Venècia», Intel·lectuals i escriptors
a la baixa Edat Mitjana, ed. Lola Badia i Albert Soler, Barcelona: Curial-
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, p. 49-68.

Els apartats relatius a «El lul·lisme del Renaixement», p. 337-392 i a
«El lul·lisme del Barroc», p. 393-467, recullen petites monografies escrites
en ocasió de congressos, de recensions de llibres o publicades en revistes
especialtizades (EL, AST). S’editen i s’interpreten textos inèdits i es
proposen visions històriques de conjunt. Les «Notes crítiques» del darrer
apartat són majoritàmient ressenyes de llibres destacats.

El vol. III porta un pròleg de Giuseppe Tavani, que glossa el mètode
historiogràfic de Batllori amb exemples relatius a Llull. El volum està
dedicat, però, íntegrament a Arnau de Vilanova. La nota editorial, p. 416,
adverteix que alguns materials del nostre autor sobre el famós metge es
poden llegir al vol. I (vegeu més amunt) o han estat destinats a d’altres
indrets de l’Obra Completa, tot i així, el volum és força dens i extens. Els
treballs estan agrupats en set apartats, dels quals el primer, «Trajectòria
personal», p. 3-150, tracta de qüestions biogràfiques. El primer assaig,
publicat a AST el 1947, en col·laboració amb Joaquim Carreras Artau,
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comença criticant un llibre de M. René Verrier, i esdevé una aportació
fonamental sobre Arnau, ja que està basat en una regesta de vint-i-un
documents que aclareixen dubtes sobre la pàtria i la família del personatge
estudiat, especialment pel que fa referència al nebot, també metge, Ermengol
Blasi. El segon treball biogràfic, publicat per Batllori tot sol també a AST
el 1949, tracta de la vinculació familiar d’Arnau amb Occitània a través
d’una nova regesta, aquest cop d’onze documents procedents dels Arxius
Departamentals de Marsella, que complementen les aportacions del llibre
de Verrié criticat al treball anterior. A la p. 86 es formula la hipòtesi sobre
els orígens del llinatge d’Arnau: la família hauria estat de jueus conversos
de la localitat occitana de Vilanova-Vence, traslladats al regne de València
després de la conquesta de Jaume I, on el nostre metge es troba àmpliament
atestat. Malgrat tot, els vincles amb Occitània subsisteixen com ho mostren
els documents publicats. El darrer treball del bloc també va veure la llum
a AST el 1950 i parteix de la revisió d’un nou treball de Verrié sobre Arnau,
que manipula i interpreta els documents de manera que la seva relació amb
el món catalano-valencià quedi en un segon pla. L’erudició de Batllori i el
seu control de les fonts primàries permeten de matisar determinats judicis
capciosos.

El segon apartat, «La producció escrita», ocupa les p. 159-257 i
correspon a les dues introduccions dels volums 53-54 i 55-56 d’«Els Nostres
Clàssics», de 1947, que contenen l’edició de les Obres catalanes d’Arnau;
les teologiques són al primer i les mèdiques, al segon. Es tracta de treballs
de síntesi i intepretació pioners en els seus respectius terrenys i que han
estat la base del coneixement sobre Arnau durant dècades. Com els propis
editors indiquen a la nota de la p. 151, cal completar la llista de les obres
teològiques d’Arnau amb l’Alia informatio beguinorum publicada per Josep
Perarnau el 1987. La bibliografia sobre Arnau ha experimentat un salt
qualitatiu en els darrers anys, sempre a partir de la base d’aquests primers
estudis de Batllori. Això és especialment rellevant pel que fa l’obra mèdica
que ha estat objecte d’edicions crítiques sistemàtiques per part d’un equip
fundat per L. Garcia Ballester, J.A. Paniagua i M. McVaugh, les Arnaldi
de Villanova Opera Medica Omnia, que van començar a sortir el 1975 i
que encara estan en curs de publicació. El tom X.1 de la sèrie conté una
edició del Regiment de sanitat d’Arnau (1996), que compta amb nous
testimonis manuscrits i un coixí important d’erudició sobre història de la
medicina. És impressionant comprovar els encerts dels treballs de Batllori
escrits amb pocs mitjans i sense pràcticament precedents. El 2004 ha
aparegut el primer lliurament de les Arnaldi de Villanova Opera Theologica
Omnia, promogudes per Josep Perarnau.

El tercer apartat, p. 259-283, conté dos estudis, un sobre l’antitomisme
d’Arnau i un altre sobre les fonts del Regiment de sanitat. El quart apartat,
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p. 285-299 és una bibliografia sobre Arnau pubicada el 1954, que convé
completar, com es diu a la nota de la p. 285, amb la del volum sobre els
escrits espirituals, de Francesco Santi, publicat el 1987. Òbviament no es
pot comptar sobre l’atemporalitat d’una bibliografia; ja s’ha parlat més
amunt de l’aparició dels AVOThO.

El cinquè apartat, p. 302-344, tracta de les relacions entre Ramon Llull
i Arnau de Vilanova. S’hi agrupen tres escrits: un de 1959, que versa sobre
les relacions de tots dos amb les ciències orientals als segle XIII, un de
1975 sobre materials profètics, i un de 1942 sobre manuscrits pseudo-
lul·lians i arnaldians de biblioteques italianes. Aquest darrer treball conté
un repertori de fonts manuscrites.

El sisè apartat, pp. 345-389, dedicat a l’arnaldisme, consta de dos
treballs, un de 1989 sobre profecies d’Arnau de Vilanova i Joan de
Rocatallada, i un de 1934, sobre una correspondència erudita del segle
XVIII relativa a l’autenticitat d’alguns escrits atribuïts a Arnau. El setè aparat,
p. 391-414, aplega introduccions, pròlegs i ressenyes.

El vol. IV de l’Obra completa de Batllori, dedicat a La família Borja,
porta un pròleg de Pierre Mesnard, extret d’una publicació de 1959, que
subratlla l’enèrgica passió de Batllori per la «recerca històrica naixent» i
el seu disgust per les «discussions purament teòriques, sobre un fons històric
ja explorat». Mesnard també aïlla, citant el propi Batllori,  el centre viu de
l’interès que té la família valenciana del papa Alexandre VI: «de la nissaga
de Roderic de Borja havia de sortir el tercer general de la Companyia; en
la seva cort pontifícia de Roma, el català, en la seva variant valenciana,
fou per darrera vegada llengua àulica». La història del jesuïtes i la devoció
per la llengua i al cultura catalanes van ser sens dubte dos dels principals
estímuls que van guiar la immensa labor de Batllori.

El conjunt dels treballs sobre la família Borja estan agrupats en quatre
apartats. El primer, p. 1-141, és de molt el més extens i reuneix cinc estudis
elaborats a partir de documentació inèdita. El primer treball, de 1972, és
una presentació de conjunt de la família des del segle XIII al XVI, amb els
corresponents quadres genealògics, pensada com a estudi introductori del
Diplomatari dels Borja elaborat per Lluís Cerveró. La quantitat de materials
posats a contribució és extraordinària a causa de la riquesa dels arxius
familiaras i públics. El segon treball, en col·laboració amb Lluís Cerveró
és una comunicació al Congrés d’Història de la Corona d’Aragó de 1976,
que tracta de l’establiment en terres valencianes del comte Dionís
d’Hongria, vingut amb el sèquit de la reina Violant. Algunes de les seves
possesions van pertànyer després a la família Borja. El  tercer treball, de
1274, s’ocupa del llinatge Escrivà, famós a causa de la hipòtesi de Coll
Alentorn segons la qual el cronista Desclot n’hauria estat membre. El treball
de Batllori posa a contribució un nombra important de documents que
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il·lustren la presència dels Escrivà per tot el regne de València a partir del
Llibre del Repartiment, i anota les viculacions familiars amb els Borja al
segle XIV. El quart text correspon a dos articles d’enciclopèdia redactats el
1972, respectivament sobre els papes Calixt III  i Alexandre VI. El cinquè
treball és un estudi sobre l’ascendència familiar de sant Francesc de Borja,
tercer duc de Gandia, publicat originalment en llatí el 1957.

El segon apartat, p. 144-168, conté tres treballs d’història de la llengua,
relacionats amb l’ús del català a la cúria romana durant els pontificats de
Calixt III i Alexandre VI. En primer lloc, una ponència al Congrés de
l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes de Roma 1982,
que comenta i analitza algunes mostres de correspondència privada en català
i desfà molts dels equívocs que l’envolten. El segon i el tercer tracten del
mateix tema; l’un és una breu nota de 1956 i l’altre, una comunicació al
Congrés d’Història de la Corona d’Aragó de 1952.

El tercer apartat, pp. 169-242, dedicat a «La política d’Alexandre VI»,
conté quatre treballs, dels quals el primer és el discurs d’entrada de Batllori
a la Real Academia de la Historia de Madrid (1958); s’hi reuneix una regesta
de 12 documents que il·lustren les relacions de la cort papal amb la Corona
d’Aragó entre 1492 i 1498, marcades per l’acostament o l’allunyament
d’Alexandre VI i del seu fill amb França. El segon treball és una breu
comunicació sobre les relacions d’Alexandre VI amb Alfons II de Nàpols,
de 1968. El tercer és una nota sobre bibliofília, publicada a l’homenatge a
Tammaro De Marinis (1964). El quart, de 1959, estudia dues cartes d’un
legat d’Alexandre VI sobre afers polítics. Les notes crítiques de les pp.
245-260 apleguen ressenyes de llibres de pes dedicats als Borja.

Lola BADIA

Miquel BATLLORI, De l’Humanisme i del Renaixement. Edició a cura
d’Eulàlia Duran (dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg d’Eulàlia
Duran, Obra Completa, vol. V, València, Tres i Quatre, 1995 «Biblio-
teca d’Estudis i Investigacions»: núm. 22, 454 p.

Miquel BATLLORI, Baltasar Gracián i el Barroc. Edició a cura d’Eulàlia
Duran (dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg de Ceferino Peralta,
Obra Completa, vol. VII, València, Tres i Quatre, 1996 «Biblioteca
d’Estudis i Investigacions»: núm. 24, 624 p.

Miquel BATLLORI, La Il·lustració. Edició a cura d’Eulàlia Duran (dir.) i
Josep Solervicens (coord.). Pròleg d’Antoni Mestre, Obra Completa,
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vol. IX, València, Tres i Quatre, 1997 «Biblioteca d’Estudis i
Investigacions»: núm. 26, 564 p.

Els volums V, VII i IX de l’Obra Completa del pare Miquel Batllori
presenten notables elements comuns. De la seva lectura global se’n desprèn
una panoràmica de conjunt de la vida cultural en els segles moderns. Batllori
hi estableix una relació constant entre tres àmbits d’estudi –Catalunya,
Espanya i Europa–, que permet identificar un devessall de contactes i
d’influències. Els tres volums apleguen, a més, diversos treballs de
contingut general, en què Batllori fixa la seva mirada, sempre original,
sobre aspectes amplis de la història de la cultura, com ara els relacionats
amb la periodització i la conceptualització dels grans corrents que ja
apareixen ressenyats en els títols respectius: Humanisme, Renaixement,
Barroc i Il·lustració. Des d’aquesta perspectiva, els tres volums són,
probablement, els menys acotats a una recerca històrica positiva –i, doncs,
els de caire més volgudament sintètic i interpretatiu.

El mateix Miquel Batllori es presentà, el 1959, en iniciar els seus estudis
sobre Baltasar Gracián, com «un medievalista i un estudiós del segle XVIII»
(OC, VII, 263). La dedicació reiterada al jesuïta aragonès desmentiria, de
fet, aquesta definició personal, que caldria ubicar més aviat dins la figura
retòrica coneguda com a «captatio benevolentia», tan ben apresa als
noviciats de la Companyia d’aleshores i de sempre. Tanmateix, i deixant
de banda el cas de Gracián, cal reconèixer aquest caràcter generalista, comú
als volums que ressenyem, que contrasta amb el més pròpiament erudit
dels dedicats a les diverses línies de recerca medievals (Ramon Llull i
Arnau de Vilanova, els Borja, vols. II-IV de l’OC), als jesuïtes expulsats
del XVIII (vols X-XIII de l’OC) o a les relacions entre Església i Estat durant
la Segona República (vol. XVIII de l’OC).

Fóra un error creure, però, que es tracta de textos menors dins del
conjunt de l’obra batlloriana. D’una banda, perquè, com és prou sabut,
Batllori defuig sempre el tòpic i la vulgaritat i ens regala, fins i tot en els
llocs més insospitats, aportacions precioses i precises que resulten de gran
interès. D’altra banda, perquè, des dels seus vastíssims coneixements
generals, l’autor estableix sempre connexions i relacions originals, com
s’esdevé al volum V, en creuar les aportacions culturals de la Corona
d’Aragó i dels grans centres intel·lectuals d’Europa –en una i altra direcció,
com queda reflectit en els articles dedicats a la influència de l’erasmisme
en terres catalanoaragoneses, però també a Joan-Lluís Vives, aleshores la
nostra figura més potent en l’àmbit internacional. En aquest mateix sentit,
resulta d’especial interès el volum IX, en què Batllori assaja una visió de
conjunt de la dinàmica cultural del segle XVIII amb el bagatge previ que
van constituir els treballs dedicats a diverses personalitats intel·lectuals de
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l’exili jesuític -cosa que suposà també un enriquidor viatge personal a tra-
vés de diversos àmbits geogràfics, en especial la península Ibèrica, Itàlia i
Llatinoamèrica–. També, pel que fa al volum VII, la recerca en la vida i
l’obra de Baltasar Gracián –el jesuïta incòmode per qui sentí una gens
dissimulada empatia- s’entrecreua constantment amb l’estudi de la vida de
la Companyia a la Corona d’Aragó en temps dels Àustries, i, encara, de
l’actuació de l’orde durant la guerra dels Segadors.

En aquesta perspectiva de conjunt dels volums ressenyats, no ens podem
estar de valorar la tasca d’Eulàlia Duran i de Josep Solervicens,
respectivament directora i coordinador de l’Obra Completa, i també d’Eliseu
Climent i de l’editorial Tres i Quatre, sense els quals mai no hauria sortit a
la llum aquest important projecte cultural. Cal tenir en compte que cada un
dels volums aplega una quantitat ingent d’estudis i articles, publicats en
àmbits i llengües molt diversos i dispersos. Gràcies a la seva tasca, sovint
silent, el pare Batllori ha pogut deixar-nos el seu llegat, que resulta
particularment poderós i coherent, i que inevitablement haurà de donar
lloc a nous estudis que en confirmin o en matisin les principals aportacions.
Els volums que ressenyem han estat prologats, respectivament, per la
mateixa Eulàlia Duran, per Ceferino Peralta i per Antoni Mestre, que es
troben entre les màximes autoritats dels temes que aborden de manera més
específica. Cal notar, encara, però, que, feliçment, el mateix autor va po-
der participar en la revisió definitiva de tots i cada un dels volums que
componen la seva Obra Completa.

De l’Humanisme i del Renaixement, volum V de l’Obra Completa de
Miquel Batllori, reflecteix, en primer lloc, la influència dels seus mestres
i dels grans estudiosos sobre el període que li van ser cronològicament
coetanis. Entre els primers, cal remarcar sens dubte Jordi Rubió i Balaguer,
el professor de qui guardà un millor record dels seus anys d’estudiant
universitari –juntament amb Antonio de la Torre– i el mestre que l’introduí
en els mètodes de la història cultural des de la seva condició de director de
la Biblioteca de Catalunya. A ell dedica un treball de gran interès.

Entre els coetanis, destaca la influència –però també, quan s’escau, el
matís o la crítica oberta- dels altres tres historiadors a qui dedica un estudi
específic: Marcel Bataillon, Eugenio Garin i Delio Cantimori.

L’influx de Bataillon i de la seva obra Érasme et l’Espagne (1937)
sobre la generació de Batllori va ser determinant. L’historiador català arri-
ba a afirmar que Bataillon «en cert sentit fou un home d’un sol llibre» (p.
288). La seva influència es deixa sentir en els estudis «Humanisme i
erasmisme a Barcelona, 1524-1526» i «Cenacles lul·lians i cenacles
erasmistes a la Barcelona del Renaixement». Però Batllori hi assenyala
també algunes distàncies notòries: li retreu, en general, la tendència a pre-
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sentar com a erasmista qualsevol actitud renovadora, o més o menys
heterodoxa, cosa que suposa aigualir la diversitat de corrents espirituals
del moment; i, més en particular, la seva peculiar visió mitificadora del
cardenal Cisneros.

Eugenio Garin i Delio Cantimori van emprendre, en la Itàlia de l’última
postguerra, una tasca sens dubte ingent: la de recuperar per a l’Humanisme
italià el seu caire rupturista, fundacional d’una nova etapa en la història de
la cultura, després de les crítiques que aquest plantejament havia suscitat,
en el període d’entreguerres, entre autors com Johan Huizinga i Étienne
Gilson –però, alhora, tenint en compte les seves aportacions, que havien
literalment esquarterat la visió mítica que de l’Humanisme i el Renaixement
havia construït Jakob Burckhardt a la segona meitat del segle XIX–.

En aquest camp, les aportacions més importants de Batllori se centren
en la descripció del Renaixement peninsular i en la vindicació d’un
humanisme català particularment precoç, que l’historiador situa al voltant
del 1400, en la línia ja encetada per Joaquim Rubió i Lluch, i parcialment
confirmada pel seu mestre –i, alhora, fill i deixeble d’aquest– Jordi Rubió
i Balaguer. Els estudis publicats en aquest volum sobre el Renaixement
peninsular provenen de l’obra Il pensiero della Rinascenza in Spagna e
Portogallo, publicada el 1964 en col·laboració amb Ricardo García-
Villoslada, sota la direcció de Carlo Marzorati. Pel que fa a la segona línia
d’anàlisi, cal destacar la vindicació de l’aragonès Juan Fernández de
Heredia, i també la polèmica que mantingué, en els darrers anys de la seva
vida, amb la professora Lola Badia, que va qüestionar l’existència d’un
precoç «humanisme català».

Cal remarcar també els diversos estudis comparatius sobre la vida cul-
tural a Itàlia i als regnes «deçà mar» de la Corona d’Aragó durant els segles
XV i XVI («Els regnes hispànics i els regnes itàlics de la Corona Catalano-
Aragonesa, 1416-1516. Elements comuns de cultura i d’espiritualitat» i
«La cultura de Sardenya, Sicília i Nàpols al segle XVI en relació amb els
altres Estats catalano-aragonesos»). Ambdós estudis no només ens forneixen
dades rellevants sobre la relació entre ambdues ribes de la Mediterrània
nord-occidental. També constitueixen un exemple paradigmàtic de la
metodologia batlloriana, fonamentada en la història comparada i en el
coneixement profund –en diríem íntim– de realitats geogràfiques diverses
però cronològicament coincidents.

Com als altres volums ressenyats, cal destacar l’interès de les «Notes
crítiques», que el lector ha de situar en el seu context temporal. Se’n dedueix
un Batllori atent a les novetats culturals, amb una gran capacitat per iden-
tificar-ne els seus aspectes més renovadors.

Baltasar Gracián i el Barroc, volum VII de l’Obra Completa, reflecteix

553



12 «OBRA COMPLETA» DEL PARE MIQUEL BATLLORI

l’interès de Miquel Batllori pel jesuïta aragonès, que es posà de manifest
en dues grans obres: Baltasar Gracián y el Barroco (1958) i el pròleg al
primer volum de les seves Obras completas (1969), preparat conjuntament
amb Ceferino Peralta, que va ser publicat també de manera independent
amb el títol Baltasar Gracián en su vida y en sus obras. Se’n desprèn una
vindicació de la vida i de l’obra del jesuïta aragonès, caracteritzada per
l’oscil·lació entre conceptisme i culteranisme, per la denúncia del caràcter
mediocre i provincià que aleshores tenia la Companyia en terres de la Co-
rona d’Aragó i per la superació de la Ratio studiorum fundada per Ignasi
de Loiola. D’aquesta manera, Batllori assoleix la tasca meritòria de justi-
ficar alhora l’actitud esquerpa de Gracián envers les autoritats de la
Companyia i de legitimar-ne el seu comportament crític, però no pas rebel.

Però la recerca de Batllori, en àmbits tan diversos com l’Archivo His-
tórico Nacional de Madrid, l’Arxiu Romà de la Societat de Jesús o l’Arxiu
Departamental de Perpinyà, permet aprofundir també en altres camps, com
la situació de la Companyia en terres catalanoaragoneses o les seves actituds
polítiques durant la Guerra dels Segadors. En el primer sentit, cal destacar
les dades originals que Batllori extreu de l’arxiu romà de la Companyia,
sovint amb un fort contingut negatiu envers els seus establiments
provincials, i la contraposició que dibuixa  entre una actitud més pròpiament
foral o constitucional, comuna als jesuïtes del Regne d’Aragó i de
Catalunya, i una altra de més acomodatícia, majoritària al País Valencià.
També aquí es constata l’asseveració del comte-duc d’Olivares, remarcada
en una obra emblemàtica de Joan Fuster: «los valencianos son más mue-
lles».

En qualsevol cas, resulten de gran interès les informacions que Batllori
espigola sobre la situació interna de la Companyia i sobre l’actuació dels
seus pares provincials, entre els quals destaca la figura de Pere Gil, autor
de la primera geografia de Catalunya i d’un memorial exculpatori de les
suposades bruixes, que van ser objecte d’una virulent repressió en les tres
primeres dècades del segle XVII; les dades que Batllori aporta en aquest
punt hauran de ser tingudes en compte en la seva biografia definitiva, que
a hores d’ara resulta ja inajornable.

La recerca sistemàtica en l’Arxiu Romà de la Societat de Jesús permet
descriure el caràcter alternant de l’actitud de la Companyia envers la
revolució de 1640, caracteritzada per la simpatia amb el conglomerat de la
monarquia hispànica, però també pel respecte a les actituds polítiques dels
monarques cristianíssims -és a dir, al regne de França. Des d’aquesta pers-
pectiva, la darrera fase de la guerra dels Trenta Anys que fou la nostra
guerra dels Segadors es va caracteritzar per una actitud neutral de la
Companyia –en línia amb els interessos diversos d’un orde estès arreu de
l’orbs catòlic–. Els estudis publicats per Batllori sobre aquesta contesa –
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en especial «Els jesuïtes i la Guerra de Catalunya, 1640-1659» i «Nota
complementària: Un nou testimoniatge del Corpus de sang»– manifesten
una notable influència de l’obra magna de Josep Sanabre La acción de
Francia en Cataluña, publicada el 1956. Si el prevere barceloní va recórrer
als arxius francesos, Batllori va poder ampliar les seves informacions als
arxius romans. D’un interès especial és l’edició d’una crònica dels fets del
Corpus de Sang, que Batllori publica íntegrament.

També en aquest cas resulten de gran interès les «Orientacions
bibliogràfiques» i les «Notes crítiques», que hauran de ser situades pel
lector en el seu context cronològic.

La Il·lustració, volum IX de l’Obra Completa, evidencia els vastíssims
coneixements de Miquel Batllori sobre l’ambient cultural del segle XVIII.
S’hi reflecteixen aportacions de gran interès, que hauran de ser tingudes
en compte en les síntesis d’història cultural i política del període. El volum
s’estructura al voltant de tres espais d’anàlisi, d’identitat desigual: la
definició d’Il·lustració –o, més exactament, d’il·lustracions- i de la seva
relació amb l’Església, com a marc general; l’exili austriacista, com a àmbit
tangencial però de gran importància en el pensament batllorià; i l’exili
dels jesuïtes de 1767, temàtica que ha donat lloc a una de les principals
línies de recerca de Batllori, seguint les passes del seu mestre Ignasi
Casanovas (i que, com ja hem dit, queda reflectida en els volums X-XIII
de la seva Obra Completa). En la interpretació de l’historiador català, tots
tres espais s’entrecreuen en aquest darrer episodi, d’una manera aparentment
paradoxal –però profundament documentada.

Batllori aborda el primer marc d’anàlisi, de manera magistral, a l’article
«Un problema central: Il·lustració i Església». L’autor assenyala l’existència
d’una Preil·lustració comuna a tot l’espai europeu, que s’inicia a la fi del
segle XVII i que es caracteritza pel seu caràcter reformista, tant en el pla
científic com en el filosòfic, i per la seva actitud crítica en els terrenys
polític i religiós. L’evolució d’aquest corrent, compatible amb una fe cris-
tiana renovada, aboca a diverses expressions culturals nacionals, ja a mitjan
segle XVIII, que han rebut terminologies específiques: Aufklärung,
Enlightement, Lumi o Illuminismo, Il·lustració, Lumières... En opinió de
Miquel Batllori, només aquesta darrera manifesta, de manera clara, un
contingut eminentment laic, o fins i tot materialista i anticristià.

Els dos exilis del segle XVIII són presents ja al treball «Espanya a
l’Europa del segle XVIII», en què Miquel Batllori proposa un doble marc
d’estudi: d’una banda, la visió que els viatgers estrangers d’aquella centúria
manifesten sobre les diverses realitats peninsulars –amb un clar accent en
l’endarreriment hispànic, però també amb importants matisacions regionals,
de caràcter econòmic, polític i cultural–; i la importància i la repercussió
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dels exilis austiacista i jesuític –forjats en conjuntures polítiques, o
politicoreligioses, diverses, però amb alguns elements comuns.

Ambdós elements reapareixen en els estudis sobre l’il·lustrat valencià
Gregori Maians i Siscar, una figura de primer nivell en la Il·lustració pe-
ninsular, caracteritzada per la seva actitud contrària a la Companyia de
Jesús, però també per les seves arrels familiars austriacistes. En aquest
sentit, resulten particularment eloqüents les seves relacions amb els
il·lustrats catalans i, en especial, la seva correspondència amb Josep-Ignasi
Graells i Dou, fervent austriacista i gran amic del seu pare en la Barcelona
de l’Arxiduc Carles. Les cartes de Graells –només parcialment recollides
per Antoni Mestre-, escrites en la conjuntura que envoltà la Pau de Viena
de 1725, manifesten el pas de l’eufòria a l’abatiment en els nuclis que
encara creien, arreu de la Corona d’Aragó, en un possible retorn de les
Constitucions pròpies com a conseqüència d’un acord entre l’emperador
Carles VI i el rei borbònic, Felip V. Batllori encara retornà sobre aquest
tema en el pròleg a la nostra obra L’exili austriacista (1713-1747) (Barce-
lona, Fundació Noguera, 2002, 2 vols.), que es troba recollit al darrer volum
de la seva Obra Completa, que constituí un dels seus darrers textos i per a
qui signa aquesta ressenya un magnífic regal, i un digne corol·lari de les
aportacions a una recerca que s’escolà al llarg dels anys 1998-2002 als
arxius de Barcelona, Viena i Milà.

Els tres temes centrals del volum –les relacions entre Il·ustració i
Església, l’exili austriacista i l’exili dels jesuïtes– es retroben en els
magistrals treballs sobre les causes darreres d’aquest últim estranyament
(«Arrels napolitanes i austriacistes del jurisdiccionalisme antiromà»,
«Carles III i Tanucci. Entre la llegenda i la història», «Carles III a Nàpols
i a Espanya»). Batllori hi rebutja les explicacions clàssiques sobre l’expulsió
dels jesuïtes d’Espanya, que n’assenyalaven les causes en el tradicional
regalisme espanyol i en el gal·licanisme borbònic i en la incidència sobre
tots dos corrents del pensament il·lustrat. Enfront d’aquesta interpretació,
l’historiador català desenvolupa una nova teoria: el pes que en l’entorn del
Carles III borbònic va tenir el jurisdiccionalisme napolità, com a resultat
dels seus anys de monarca d’aquell regne. Batllori ho expressa de manera
contundent –fins i tot impròpia del seu tarannà, que sempre tendí a la
matisació i a una elegant moderació–: «M’arrisco a formular-ho d’aquesta
manera: el pas de Carles de Borbó per Nàpols com a rei de les Dues Sicílies,
de 1735 a 1759, representa el pas del vell regalisme espanyol cap a un
jurisdiccionalisme anticurial d’empremta napolitanoaustríaca» (p. 127).
Aquesta via el porta a establir un significatiu paral·lelisme entre l’arxiduc
Carles (l’emperador Carles VI) i el fill de Felip V: «Ambdós Carles s’amaren
a Nàpols d’un jurisdiccionalisme a ultrança propagat entre els juristes i els
polítics» (p. 128).

556



15«OBRA COMPLETA» DEL PARE MIQUEL BATLLORI

La via encetada en aquest punt per Batllori, absolutament original –i
només comparable amb la que el malaguanyat Ernest Lluch inicià en rela-
cionar l’anomenat «partit aragonès», d’arrels austriacistes, amb les refor-
mes econòmiques de Carles III de Borbó–, s’articula al voltant de dues
baules de gran importància: la del mestratge de l’historiador i jurista Pietro
Giannone, de primer professor a Nàpols, i després a Viena, com a
conseqüència de la seva excomunió –finalment mort en presó a Torí, el
1748–; i la més pragmàtica del ministre Bernardo Tanucci, conseller del
Carles III borbònic i primer ministre del seu fill, Ferran I de les Dues
Sicílies. En aquest punt, Batllori va més enllà i, seguint els estudis del seu
deixeble Guillem Aulet i Sastre, desemmascara el que anomena «una
llegenda i un mite»: l’opinió, força comuna, que «convertí tots els jesuïtes
catalans i catalanoaragonesos en botiflers entusiastes» (p. 138); per bé que
matisa, més endavant: «Després de les paus de Viena, el 1725, entre
l’emperador Carles VI i el rei Felip V, els jesuïtes catalans, com els de tota
la monarquia, borbonejaren palesament» (p. 139).

Volem remarcar, perquè no ens sembla un fet menor, que els estudis de
Miquel Batllori sobre l’exili austriacista i la seva influència en la política
de Carles III de Borbó li valgueren la concessió de l’Österreiches
Ehrenkreuz für Wissenschaft und Krunz (1997), un dels reconeixements
màxims de la República d’Àustria –que Batllori, premiat àmpliament arreu,
agraí amb un especial orgull.

 En definitiva, els tres volums ressenyats ens permeten destacar alguns
dels trets essencials de l’Obra Completa de Miquel Batllori: l’interès per
la història de la cultura i de l’Església, enteses com a regions específiques
però interrelacionades amb la història general, plantejada des d’una voluntat
total; la relació constant entre Catalunya i els àmbits diversos de producció
de la història occidental –en especial, la monarquia hispànica, Europa i
Llatinoamèrica–, envers els quals utilitzà reiteradament el mètode
comparatiu; i la consciència d’un pensament modern, que s’inicia a l’Europa
del segle XIII, que es consolida durant l’anomenada edat moderna i que
assoleix la seva plenitud en els segles XIX i XX.

Des de la nostra perspectiva, com ha assenyalat Eulàlia Duran, Miquel
Batllori constitueix una rara avis. Les seves múltiples i perspicaces
curiositats sobre un període cronològicament ampli, temàticament divers i
geogràficament dispers reflecteixen una biografia i una bibliografia
complexes, acotades en uns temps difícils, i fonamentades en interessos
autènticament universals i, per tant, inevitablement nacionals. La seva
llunyania respecte al món acadèmic peninsular –de primer per l’exili italià
i mallorquí, després, a partir de 1947, per la seva vinculació a Roma- el
van alliberar, paradoxalment, de les mesquineses pròpies dels àmbits
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universitaris català i espanyol i van contribuir a dotar-lo d’un gran afecte
popular (al qual no resulta aliena la seva gran capacitat de seducció, però
també la fermesa dels principis). Au dessus de la melée, la seva obra va
poder veure la llum en un context inevitablement mediocre. Passats els
anys, però, resta un patrimoni, un llegat intel·lectual, d’abast àmpliament
cronològic i universal: el de la seva Obra Completa, que haurà de ser
rellegida amb atenció per tots els qui vulguin aprofundir en els períodes
que va estudiar i introduir nous elements en les temàtiques que, amb gran
esforç i amb aportacions rellevants, va fer seves.

Agustí ALCOBERRO

Miquel BATLLORI, Les reformes religioses al segle XVI. Edició a cura
d’Eulàlia Duran (dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg de Ricardo
García Cárcel, Obra Completa, vol. VI, València, Tres i Quatre, 1996
«Biblioteca d’Estudis i Investigacions»: núm. 23, 641 p.

Amb aquest títol genèric, aquest volum recull un conjunt d’estudis
que tracten de la Reforma-Contrareforma al segle XVI. Precedeix el volum
un subtil pròleg del doctor Ricardo García Cárcel en què valora, en gene-
ral, l’agudesa i mestria del Batllori. Els estudis vénen agrupats en dos grans
apartats: els estudis pròpiament dits i les ressenyes crítiques a importants
obres relatives a aquest període.

El primer grup, que constitueix el bloc més voluminós, està dividit en
els següents capítols: «Vers un canvi eclesial», sobre «Mallorca i Catalunya
a Trento» i «Entre Reforma i Contrareforma».

El primer estudi el presentà Batllori com a ponència en el primer
congrés d’història moderna de Catalunya al 1984. En ella recollia les
diverses tendències que apareixen en els seus autors que conreen aspectes
històrics d’un espai tan ampli com el que va des de Ferran II a l’època
napoleònica, i ho fa segons l’ordre cronòlogic de successius regnats.
S’insisteix en la personalitat dels successius bisbes, de llur origen geogràfic
(aspecte més important a Espanya que en altres països); també es conside-
ren les oscil·lacions politicoreligioses segons cada regnat.

Un altre dels àmbits més estudiats és l’econòmic, en la seva vessant
religiosa, és a dir, a la consideració normal de la seva vida espiritual, s’hi
ha afegit l’estudi de les seves fonts econòmiques de sustentació. Batllori
també constata la proliferació d’estudis locals de caire seriós que han
afavorit un millor coneixement de la historia general de Catalunya. També
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hi trobem anotades les aportacions a un millor coneixement de les relacions
entre l’Església i l’Estat, especialment en l’àmbit de les relacions més o
menys tenses en l’afer del nomenament dels bisbes, o els inicis de les re-
formes portades a terme en el si de l’Església i en el dels diferents ordes
religiosos i els inicis del filojansenisme a Catalunya.

En l’apartat relatiu a la Imitació de Crist, hi veiem reunits els diferents
estudis que al llarg dels anys (1942, 1944, 1968), havia consagrat a
l’esclariment de la paternitat de tant important obra. No mancaven les
atribucions; o tractar-se d’una obra anònima, o deguda a Tomàs de Kempis,
a les que s’hi afegiren les atribucions a Joan Garsen o a Jean Gerson, o que
la consideraren en el moment del romanticisme, com a fruit d’una obra
col·lectiva que Tomàs de Kempis encertà a sintetitzar. Parla d’unes quasi
corrents o escoles lligades a grups religiosos: jesuïtes, benedictins, etc.

Batllori estudia amb detenció les diverses interpretacions (especialment
al llarg de les darreres dècades) i arriba a la conclusió, segons els principis
interns i històrics, que cal atribuir amb certesa la paternitat a Tomàs de
Kempis, bé que no quedaria exclós apodícticament que Kempis no en fos
únicament un refundidor de peces anònimes precedents.

Per a un millor reconeixement del que en realitat fou la Reforma i la
Contrareforma, cal percebre els moviments previs de reforma en el si de
l’Església catòlica abans de Luter. Batllori tracta aquest fet en moltes
ocasions. Aquí podem trobar la visió de conjunt i la tasca portada, en
concret, per alguns bisbes i de la seva projecció literària per tota Europa.
Insisteix en la difusió que tenia una certa espiritualitat religiosa i laical,
que es manifesta en associacions comunes a tots els estaments cristians. A
això hi ajudaren en les «ciutats d’una solida base burgesa i artesanal, la
reforma de les antigues cofradies, en una direcció més intimista i més atenta
a les obres de caritat» (p.41). Batllori anomena algunes d’aquestes
associacions de gran difusió per Itàlia. En llur si, hi van néixer nous ordes
religiosos, per exemple la Confraternità de la Divina Sapienza, de la qual
sorgí la Congregació de Sant Pau (barnabites). Pels mateixos anys va aparèixer
l’orde dels clergues regulars de Somasca. Es constata també l’agrupació en
diferents «congregacions» d’antics ordes religiosos. Tots aquests fenòmens
religiosos donaren origen a una amplia producció literaària.

Un altre article estudia les relacions d’Erasme i la jerarquia catòlica. A
una breu biografia de l’humanista, segueix una àmplia exposició del
balanceig entre l’Església i Erasme, que va des d’una clara acceptació a un
refús cada vegada més clar. En un aparat propi, Batllori presenta aquest
mateix fenomen en el si de la Companyia de Jesús (que vindrà estudiat
amb més amplitud en el darrer apartat d’aquest subcapítol).

L’autor presenta també el gran ventall dels diferents nuclis erasmistes
i antierasmistes a tot Europa.
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Devem als que han curat amb tant d’encert, de la distribució d’aquesta
munió d’estudis, el fet de trobar-hi ara, tots junts, els relatius a sant Ignasi
i la seva obra.

La figura de sant Ignasi ha estat diferentment jutjada. Uns el conside-
ren com una personalitat medieval, d’altres com a un home del Renaixement
(Bataillon, Pedro de Leturia, etc.). Batllori el presenta com un home que
sintetitza «la transició medieval i la modernitat de l’època» (p. 64). Enfront
de consideracions de caire localista que el volgueren lligar massa
exclusivament a un determinat poble (basc, català, espanyol, francès, italià),
Batllori el creu un home universal que assimilarà molts influxos, tot
integrant-los. Batllori demostra la simbiosi realitzada en el sant entre el
cavaller medieval i l’home modern, que culminarà en la definitiva redacció
de les constitucions de l’Orde. En d’altres estudis considerarà Ignasi com
a autor dels Exercicis. Els apologistes tradicionals consideraren els Exercicis
com a fruit d’unes successives comunicacions celestials (i així apareix en
les imatges dels temps romànics); ell els creu fruit d’un llarg procés iniciat
a Manresa però no acabat fins a Roma. Tot al llarg d’aquests anys, constata
Batllori les influències rebudes pel sant de l’escola dominicana, Sibiuda,
de l’escola de Ramon Llull, dels franciscans, de la Devotio moderna. A
aquests aspectes, estudiats anteriorment, Batllori els dóna una validesa
més gran i històrica.

D’altres estudis consideren les relacions entre Ignasi i l’emperador
Carles V. No es tractaren mai personalment, però Batllori estudia les que
va mantenir amb alguns dels seus seguidors. Especialment en l’afer, ben
intencionat de l’emperador, d’assolir el cardenalat per a Francesc de Borja,
que va topar amb l’oposició frontal d’Ignasi.

Amb motiu de la celebració del cinquè centenari del naixement de sant
Ignasi i dels 450 de la fundació de la Companyia de Jesús, Batllori pronuncià
un discurs commemoratiu en el saló de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya. Dóna una visió panoràmica –tot al llarg dels segles–, de les
relacions d’ambdues realitats; des del mateix sant fins als nostres dies,
citant algunes fundacions i aclarint alguns possibles malentesos. No hi
manquen consideracions de caire més universal, com l’afirmació de la
pàgina 103: «Everad Mercurian (luxemburguès), un personatge d’aquest,
amb el qual la Companyia de Jesús passa definitivament de la Reforma
Catòlica a la Contrareforma, cosa que no havia esdevingut d’una manera
tan declarada i universal en temps dels seus antecessors espanyols: un basc
(Loiola), un castellà convers del judaisme (Lainez) i un valencià (Borja)».

De la història posterior, únicament tracta d’alguns punts polèmics i
repetits, com el de l’acusació de «botiflers» als jesuïtes del col·legi de
Betlem; o, ja en època molt posterior, de la intervenció dels jesuïtes en el
moment de la Renaixença. Ja en l’època actual, ens parla de vivències
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seves, com la del seu desengany fruit de la primera dictadura, que el portà
a demana anar a la Índia, i la resposta que li donà el aleshores provincial
pare Josep Maria Murall: «No ho demani, perquè contra Catalunya no
podran, i després tot sera recomençar de zero» (p. 115).

Un altre estudi s’enfronta amb el «mite» contrareformista d’Ignasi:
militar com a lluitador contra els protestants. Mite creat per la darrera
edició de la vida del sant escrita per Ribadeneyra que inspira les biografies
posteriors. De fet, però, comenta Batllori, els primers escrits del sant i les
butlles pontifícies d’aprovació de l’Orde, ens mostren la finalitat de l’Orde
d’assolir la pròpia santedat i apostolat i no pas el de la confrontació. Serà
més endavant quan l’experiència del treball apostòlic dels jesuïtes alemanys,
que cregueren que l’únic camí per a difondre la fe, era el de la confrontació,
portaren a modificar el pensament primigeni i s’entrà en els terrenys de les
«controvèrsies».

Uns estudis de caire molt particular ens parlen dels fons conservats a
l’Arxiu Vaticà sobre la família Loiola, i sobre les divergències entre el text
i aplicació dels Exercicis conservat en la Biblioteca Nacional de Mèxic i el
de la Biblioteca de Lucerna que parla de l’aplicació que en feien els
benedictins alemanys dels segles XVII i XVIII.

Les bones relacions que tradicionalment mantingueren els jesuïtes amb
el monestir de Montserrat ens expliquen que el seu nom aparegui amb
certa freqüència en les fonts ignasianes i que Batllori les anés conservant
per a publicar-les amb motiu de l’homenatge al pare Albareda. Per tractar-
se, moltes vegades, de cartes inèdites, les transcriu i comenta. Reprodueix
unes cançons que cantaven alguns jesuïtes sudamericans i que va localitzar
en un còdex miscel·lani conservat a la Biblioteca Nacional de Bogotà (pp.
205-206).

L’apartat sobre «Mallorca i Trento» recull alguns escrits sobre
mallorquins que d’alguna manera participaren en aquell esdeveniment.
Important la diversa actuació, en ell, de Jaume del Pozzo (catalanitzat Pou),
anomenat bisbe de Bari i poc després cardenal per Juli III. De totes maneres,
les seves xacres l’impediren assolir un important relleu com li hauria
correspost. Defensa l’ortodòxia de Ramon Llull, però no va assolir que el
seu nom fos retirat de l’índex dels llibres prohibits (fet que fins avui, co-
menta Batllori, no ha trobat una explicació raonable).

Amb més extensió estudia la personalitat de fra Joan Jubí, anomenat
bisbe de Constantina per Pau III el 1542. Batllori valora el zel d’aquell
bisbe sufragani de Joan de Cardona, bisbe electe de Barcelona, que encara
no havia estat consagrat com a tal. Efectuà moltes visites pastorals, tant al
bisbat de Barcelona com al de Tarragona. Ens recorda Batllori que l’any
1539 l’emperador Carles V havia comunicat a Joan de Cardona el
nomenament de Francesc de Borja com a virrei de Catalunya i li pregava

561



20 «OBRA COMPLETA» DEL PARE MIQUEL BATLLORI

(!) que cedís el seu palau bisbal, car ell ja tenia casa pròpia a Barcelona.
Això no va agradar gens al Cardona, que dificultà la tasca del marquès de
Lombay en la seva lluita contra el bandolerisme. Consagrat bisbe, pogué
actuar poques vegades i va morir a la torre Pallaresa de Badalona. Va ser
anomenat com a successor seu Jaume Caçador i en Jubí continuà com a
sufragani fins al moment de l’inici del Concili de Trento. L’emperador
urgí els seus bisbes que hi prenguessin part. Joan de Margarit, bisbe de
Girona, se n’excusà tot comunicant a l’emperador que ja havia designat
com a procurador seu al bisbe Jubí.

En una estudi següent, investiga Batllori les intervencions de Jubí a
Trento, tasca fins ara no portada a terme, o de manera equivocada per la
coincidència del seu títol amb el de Christoph Metzler, bisbe de Constança.
Amb l’ajuda de la cronologia i de la crítica interna pot atribuir al mallorquí
les seves actuacions recollides en les Actes del Concili. Demanà a alguns
bisbes que sol·licitessin de l’emperador el seu nomenament com a bisbe de
Tortosa, cosa que no va poder assolir. Potser no va intervenir al cardenal
Granvelle que era el que havia de fer de mitjancer.

Un altre mallorquí va merèixer l’atenció de Batllori: a Llucmajor va
publicar un opuscle sobre la figura de Miquel Tomàs de Teixaquet, i la
seva intervenció, com a canonista, a Trento. Personatge fins ara molt poc
conegut però que mereixia aquesta investigació. Estudià, a la Universitat
de Barcelona, filosofia. El 1565 publicà una dissertació de diversos col·legis
ad utilitatem publicam constituendis, en la qual defensava que se’n creés
un de comú per a les províncies eclesiàstiques de Tarragona i València i
que fossin aquestes considerades com a una única, perquè així ho eren
antigament «i això serà fàcil puix tenen una sola llengua i els mateixos
costums» (p. 455). Estudià després a Bolonya els dos drets i a París la
teologia. Va esdevenir famós i els seus coneixements van moure Pius IV a
nomenar-lo corrector de la Sagrada Penitenciaria i teòleg consultor del
Col·legi cardenalici i, convocat el Concili, fou nomenat doctor canonista
del sant Sínode. A més, hi prengué part com a procurador del seu oncle
Francesc, bisbe d’Empúries de Sardegna, i del prelat d’Anagni.

Però l’estudi més ampli d’aquest apartat és el dedicat al jesuïta Jeroni
Nadal. A la documentació ja coneguda pot afegir-hi una de nova que permet
una visió més completa d’aquell conegut company d’Ignasi de Loiola. El
veiem actuant, en nom d’Ignasi, en la promulgació de les constitucions de
l’Orde arreu d’Europa, en la seva destacada intervenció al Concili de Trento,
i en la seva participació en la promulgació dels seus decrets al món
germànic. En un apèndix enumera totes les seves obres, moltes d’elles
desconegudes per Sommervogel.

A Batllori li interessava també el món de l’art. Per això no ens ha
d’estranyar trobar ara un estudi seu sobre l’obra de Nadal Evangelicae
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Historiae Imagines adjudicant algunes de les seves il·lustracions, bé que
encara en queden algunes anònimes.

El tercer apartat d’aquest volum acull els estudis entorn a figures
destacades d’aquest moment. El primer gira entorn a la figura de sant Joan
de Ribera, arquebisbe de València, al que Ramon Robles i Lluc havia
consagrat una substanciosa biografia. En dóna una més completa visió,
recalca els seus afanys reformistes i culturals amb la fundació del Col·legi
del Patriarca. Dos aspectes li mereixen especial atenció: el fet de ser
anomenat per Felip lI virrei de València i la seva intervenció en l’expulsió
dels moriscos.

A aquesta interessant exposició segueixen quatre breus notes de caràcter
puntual sobre teòlegs d’aquest moment: Suárez, Pere Lluís Beutter, Robert
Bellarmino i sobre el fet (inexplicable?) de la posició romana enfront de
Ramon Llull, que d’un primer moment de prevenció passés a un rebuig
total. Tots aquests estudis, bé que breus, estan farcits d’erudició i
discerniment. La darrera aportació d’aquest apartat ve consagrat a l’estudi
d’una carta inèdita de san Alonso Rodríguez, conservada a l’arxiu del
convent de les Ursulines de Piacenza.

Un nou estudi tanca aquest apartat en que es resumeixen les corrents
espirituals a l’Itàlia d’aquest període, la reforma dels ordes religiosos i el
naixement d’una nova pietat.

A les «Orientacions bibliogràfiques», juntament a alguns pròlegs i
presentacions d’algunes monografies d’autors diversos, hi trobem
recensions, crítiques aparegudes a Archivum Historicum Societatis Jesu i
a d’altres revistes científiques. El seu caire crític exigeix una acurada lec-
tura i complementa moltes afirmacions fetes al llarg d’aquest volum.

Antoni BORRÀS I FELIU

Miquel BATLLORI, Cultura i finances a l’Edat Moderna. Edició a cura
d’Eulàlia Duran (dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg de Marino
Berengo, Obra Completa, vol. VIII, València, Tres i Quatre, 1997 «Bi-
blioteca d’Estudis i Investigacions»: núm. 25, 624 p.

Aquest volum reuneix en tres apartats estudis relacionats amb la història
dels col·legis de la Companyia de Jesús, la Ratio Studiorum, diferents
aspectes de l’art i de la cultura barroca, i la Companyia de Jesús. Al final
hi figuren els acostumats capítols d’orientacions bibliogràfiques i trenta-
tres notes crítiques.

563



22 «OBRA COMPLETA» DEL PARE MIQUEL BATLLORI

En el primer apartat apareix ben tost el domini que Batllori té de la
història de la Companyia de Jesús i en concret dels diferents aspectes de
la seva tasca educacional.

D’estudis d’abast general es descendeix a exposicions de punts
concrets. Entre els primer demostra Batllori el pensament evolutiu d’Ignasi:
en el primer esbós de les Constitucions no parla de l’apostolat dels col·legis,
ni tan sols d’estudis; per això, i a diferència dels altres Ordes religiosos,
no creà cap «Estudi General», ans al contrari, els estudiants freqüentaven
les universitats (com havia fet ell mateix). Laínez fou el primer que insinuà
la conveniència d’obrir col·legis com a lloc de residència d’aquests
estudiants que continuaven assistint a les classes a les aules universitàries
(Pàdua, Bologna, Colònia i Coïmbra), i poc després els de València, Bar-
celona, Valladolid, Alcalà i Salamanca. Amb l’entrada en aquests col·legis
de nois que volien ingressar a la Companyia i que no tenien una formació
adient, es pensà que poguessin rebre una formació humanística; aquestes
lliçons d’Humanitats s’obriren ben aviat a tots els nois que ho desitgessin.
També es constata que en les universitats s’ensenyaven moltes matèries
inútils i per a completar aquesta formació es decidí que en els col·legis
rebessin els alumnes classes de filosofia més connexes amb el món científic
d’aquell moment. El primer col·legi en que es realitzaria aquesta triple
finalitat fou el de Gandia, on hi residien estudiants que aprenien humanitats
i rebien les lliçons de filosofia i teologia.

Ignasi establí que en ells se seguís el modes parisiensis que utilitzaven
els col·legis de París, i que era una mena de síntesis de l’experiència
pedagògica medieval i l’humanisme neerlandes difós pels germans de la
vida comuna, una de les branques de la devotio moderna (aspecte que exposa
Batllori en profunditat).

En aquests col·legis s’acceptava el predomini d’Aristòtil, Ciceró i
Quintilià en els estudis humanístics i de Tomàs d’Aquino en els estudis
superiors.

Ignasi pogué comprovar l’eficiència apostòlica d’aquests col·legis i
modificà el seu pensament respecte de les residències on havien de viure
els jesuïtes, abandonant (no del tot) les anomenades «cases professes»
per la residència més apostòlica dels col·legis. Dos estudis successius
ens mostren la realitat a Itàlia i a Espanya. Els col·legis havien de situar-
se en edificis adequats. Els primers planols foren dibuixats pel ferrarès
Tristano.

El germà Valeriani vingué de Roma a Espanya per a pintar i aquí va
coneixer l’obra d’Herrera. Ordenat de sacerdot, tornà a Roma i tingué una
part decisiva en la construcció del col·legi romà, l’arquitectura del qual
esdevingué paradigmàtica per la de tots els altres col·legis. Paral·lelament
la planta del Gesù es convertiria en un model que reproduir. La Companyia
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no imposà cap estil a les seves obres i per això són diverses en els diferents
països. L’únic que s’exigia, al començament, era la seva senzillesa i utilitat.
Els plànols havien de ser enviats a Roma, que els tornava amb esmenes,
si calia. Batllori constata l’evolució del pensament artístic en el
desenvolupament del Gesù de Roma, en el qual d’una planta sòbria i de
caire utilitari per acollir un gran públic, es passà al moment de la
Contrareforma a la gran riquesa de la decoració barroca, completada per la
típica del segle IX.

Tanca aquest apartat el conjunt d’estudis consagrats a l’aspecte
pedagògic. El primer és un de clarificador sobre l’evolució de la Ratio
Studiorum des dels seus orígens a les successives redaccions dels anys
1586, 1591 i 1599. El «tancament» de la mentalitat oberta d’Ignasi es deurà,
per una part, a les informacions rebudes dels diferents col·legis i, sobretot,
a la pressió psicològica de la Contrareforma. Importants intuïcions d’Ignasi
es van perdre al llarg d’aquesta evolució i el text de 1599 farà palès el
triomf de la Contrareforma, que amb molt poques variants perdurarà fins a
la supressió de l’Orde.

Estudia també l’impacte que les noves ciències produïren en la
legislació pedagògica. Apareix una clara distinció entre el que estableix
pel col·legi romà (ben vigilat per la cúria romana) i els altres col·legis
allunyats. Mentre s’exigeix que en el primer s’ensenyi la filosofia i teologia
més tradicionals, els altres poden ensenyar els nous principis filosòfics i
teològics. S’exposen paral·lelament les tesis «ortodoxes» i les modernes
pel cas que es demostressin veritables.

Els successius articles han estat escollits, pels editors del volum, perquè
mostren la varietat que podien assolir en funció del seu fundador: una
fundació papal (l’actual Gregoriana), una fundació municipal (el col·legi
de Messina), una fundació privada (els col·legis de Sasser), un imperial (el
col·legi de Viena), i la peculiar fundació de l’emperadriu Maria d’Àustria,
muller de Felip IV (Madrid). Una tipologia completa, que en d’altres
successius articles s’aplica a d’altres col·legis d’Europa.

També aquesta tipologia explica les arrels econòmiques que
possibilitaren llur construcció i manteniment (els col·legis eren gratuïts, el
que implicava que el col·legi disposés d’un capital suficient per a permetre-
ho).

El darrer apartat s’enfronta amb la problemàtica del barroc i la
Companyia de Jesús. Unes investigacions van permetre a Batllori expressar,
i resumir, el que ja era conegut i aprofundir-ho amb investigacions pròpies.
La Companyia no creà el barroc, l’utilitzaria com totes les altres
manifestacions artístiques i culturals d’aquells segles. Es manifesta en les
construccions però també en les expressions acadèmiques de llurs actes
públics. Batllori exposa les del col·legi de Monti-Sion. Semblant
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barroquisme apareix en els sermons del pare Vieira i en les missions
populars del pare Fulvio Fontana.

En l’apartat de les orientacions bibliogràfiques sobresurten els dossiers
sobre el jansenisme i antijansenisme i sobre la Il·lustració.

Antoni BORRÀS I FELIU

Miquel BATLLORI, El catalans en la cultura hispanoitaliana. Edició a cura
d’Eulàlia Duran (dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg de Josep M.
Benítez i Riera, Obra Completa, vol. X, València, Tres i Quatre, 1998
«Biblioteca d’Estudis i Investigacions»: núm. 27, 376 p.

Aquest volum té un pròleg del seu deixeble i posterior col·laborador
Josep M. Benítez que aporta els seus directes coneixements i investigacions
en la redacció d’una breu biografia de Miquel Batllori. Cal llegir-la si hom
desitja assabentar-se del rerafons històric tan de les aportacions recollides
en el present volum com en els altres connexes amb l’humanisme.

La dissolució de la Companyia de Jesús al 1932, va obligar els jesuïtes
a abandonar Espanya, i entre ells l’estudiant Batllori. Es van refugiar, en
part, al nord d’Itàlia. Allà va estudiar humanitats a Bollengo (1932), filosofia
a Avigliana (1933-36) i teologia a Sant Rem (1936-1939). Va aprofitar les
vacances i dies lliures per a visitar els arxius i biblioteques més importants
de les ciutats italianes properes, per a localitzar en elles tota la documentació
relacionada amb l’estada dels jesuïtes exiliats per Carles III.

Any darrera any va reunir una enorme biblioteca de documents originals
fotocopiats, que li van servir de fonament per a tots els seus estudis
posteriors. Visites a d’altres arxius i biblioteques italianes i del centre
d’Europa li possibilitaren un ventall de coneixements sobre els jesuïtes
exiliats com ningú no havia tingut abans d’ell. Aquestes recerques anaven
dirigides a continuar l’obra iniciada pel pare Ignasi Casanovas de formar
un corpus de documentació catalana del segle XVIII, centrada especialment
en la Universitat de Cervera.

Els estudis vénen agrupats en tres apartats: «Els jesuïtes espanyols»,
«El grup de l’àmbit català», amb set subapartats, i «Sant Josep Pignatelli».

Batllori defineix la literatura hispanoitaliana com la conreada per
escriptors espanyols que van escriure en espanyol, italià i llatí, i que afincats
en diferents ciutats italianes –segons l’origen de l’antiga província jesuítica
a Espanya–, formen un conjunt d’indubtable vàlua –be que en diferent
grau–, i que no han obtingut l’apreci que mereixien. Ja de bell antuvi recorda
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que en aquell segle XVIII, el nom de «literatura» era sinònim del modern de
«cultura». La situació política dels segles següents tampoc afavorien el
seu coneixement. Menéndez Pelayo en fou una excepció.

Batllori, en aquests estudis considera la situació «literària» tan a Itàlia
com a Espanya. A Itàlia es vivia un incipient nacionalisme que
menyspreava tot el que fos forani, especialment pel que feia a la Penín-
sula Ibèrica... i això en tots els terrenys. Per això, alguns jesuïtes exiliats
van formar una mena de front comú contra aquella ignorància italiana.
Aquest sentit apologètic patriòtic apareix en la producció dels catalans
Masdeu i Llampilles, i del valencià Joan Andreu. Aquestes afirmacions
vénen estudiades en particular, en els aparats següents, i en d’altres
volums, per exemple en el cas d’Esteban de Arteaga, Lorenzo Hervás,
Eximeno, Joan Andrés, etc.

L’estudi d’alguns d’aquests autors permet a Batllori donar-nos, en
diferents moments, els trets històrics des de l’expulsió fins a l’arribada
dels exiliats a Còrsega i als Estats Pontificis. La correspondència localitzada
per ell en els diversos arxius l’ajuda a situar amb claredat les relacions
entre ells, i a penetrar en llurs desitjos i sentiments. Els exiliats catalans
s’establiren principalment a Ferrara, Bologna, Parma... La corona espanyola
els havia adjudicat una petita pensió per a sobreviure; però si volien conti-
nuar llurs tasques d’investigació havien de buscar altres mitjans, essent-ne
un de freqüent el d’esdevenir tutors dels fills d’algunes famílies benestants.
En algun cas, podien demanar a la corona espanyola un «plus» de la pensió
destinat a la publicació de les seves obres.

El segon apartat, consagrat als jesuïtes catalans, valencians i
mallorquins, constitueix un petit reguitzell de monografies sobre autors
poc coneguts. El subapartat consagrat als catalans exiliats s’enceta amb
una visió panoràmica dels fets històrics anteriors i posteriors al mateix
decret d’expulsió; passa després a l’estudi d’alguns jesuïtes. Comença per
Josep Manuel Peramàs. Completa els recents estudis apareguts a l’Amèrica
del Sud, amb les dades extretes de la correspondècia contemporània. Va
treballar a l’actual Argentina on el trobà l’expulsió de l’Orde.

El carteig dels catalans Llucià Gallissà i Joaquim Pla, amb l’italià Gian
Bernardo de Rossi, publicat a Itàlia i traduït al català, ofereix molta
informació sobre el món de la Bíblia. Dos estudis successius amplien els
nostres coneixements sobre aquests dos hebraistes; del primer se’ns pre-
senta el seu aspecte com a sistematitzador de les llengües, i del segon com
a professor de caldeu a Bologna.

El subapartat següent recull les investigacions sobre els jesuïtes que
sobresortien en l’exili. En primer lloc –conferència que va donar a la
Facultat de Filosofia i Lletres de València– dóna una substanciosa mirada
al conjunt d’ells, recalcant les seves millors aportacions, tant en el terreny
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literari com en el filosòfic; però cap d’ells no assolí la categoria científica
de Joan Andrés, al qual consagra diferents estudis que vénen aquí,
seccessivament reproduïts, sobre la seva vida sobre la seva personalitat
com a humanista. La seva obra més important és Dell’origine, progressi e
stato attuale d’ogni letteratura, en set volums (Parma 1782-99). Com a
investigador sobresurten les seves conegudes Cartas familiares a su her-
mano... en cinc volums (Madrid 1786-93), i el Catalogo de codici
manoscritti della famiglia Capilupi di Mantova (Mantua 1797). Obres que
vénen estudiades amb l’ajuda d’altres documents inèdits.

Probablement el pes d’Andrés va ofegar el coneixement d’altres
valencians, com Antoni Conca, que va escriure una Descrizione odeporica
(parma 1793-97) en quatre volums, en els quals dóna a coneixer les riqueses
artístiques d’Espanya, amb especial afecte envers les creacions valencianes
i catalanes. En una altre estudi, resumeix Batllori tot el contingut d’aquesta
obra.

Una conferència a la Universitat Lul·liana de Palma li va permetre
donar a conèixer la vàlua dels jesuïtes mallorquins exiliats: Bartomeu Pou;
Sebastià Nicolau, el filosof; Joan Company, l’hebraista; Andreu Ferrer,
l’asceta; Pere Joan Andreu, el missioner; Ramon Diosdado Caballero,
el bibliògraf. Cada un d’ells ve presentat biogràficament i judicat
ideològicament.

La figura de sant Josep Pignatelli semblava prou coneguda; Batllori la
pot enriquir des de diversos punts de vista, essent-ne l’últim el que tracta
de l’autenticitat dels retrats que d’ell han arribat a les nostres mans.

Antoni BORRÀS I FELIU

Miquel BATLLORI, Història, clasicisme i filosofia al segle XVIII: Gustà, Pou
i els Masdeu. Edició a cura d’Eulàlia Duran (dir.) i Josep Solervicens
(coord.). Pròleg de Pere Lluís i Font, Obra Completa, vol. XI, València,
Tres i Quatre, 1998 «Biblioteca d’Estudis i Investigacions»: núm. 28,
468 p.

Aquest volum XI (el tercer destinat al temps de la Il·lustració) se cen-
tra en les reflexions setcentistes entorn de la història, el classicisme i la
filosofia neoescolàstica i neotomista, que articula entorn de quatre
exjesuïtes intel·lectuals exiliats per Carles III: Frascesc Gustà, Bartomeu
Pou i els germans Joan Francesc i Baltasar Masdeu.

La primera secció d’aquest volum conté la traducció al català de la
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seva tesi doctoral presentada a Madrid el 1941 i publicada l’any següent a
Barcelona. Malgrat tractar-se de la primera obra de Batllori, apareix el que
serà futur historiador: abundància de fonts inèdites, encertats judicis
valoratius i un excel·lent català.

La disolució de l’Orde el 1932 portà Batllori a continuar els seus estudis
a Itàlia, avinentesa que aprofità per a visitar els seus principals arxius i
biblioteques, que li possibilitarien i fonamentarien gran part dels seus escrits
posteriors, i en concret els d’aquest volum.

Aquesta tesi, Francesc Gustà, apologista i crític (1744-1816), s’inicia
amb la seva biografia: nascut a Barcelona, entrà a la Companyia de Jesús
l’any 1759. En el noviciat de Tarragona, va conviure amb els aleshores
també estudiants Pere Montegon i Joan Francesc Masdeu. Estudià filosofia
a Gandia, on hi ensenyava aleshores literatura el que esdevindrà una de les
figures entrants de la cultura hispanoitaliana del segle XVIII, Mateu
Aymerich. Va començar a estudiar teologia al col·legi de Sant Pau de
València, on el trobà l’expulsió de l’Orde.

Batllori explica tot seguit els fets generals: sortida de Tarragona,
intent de desembarcar als Estats Pontificis, negació del Papa a rebre’ls,
desembarcament a Còrsega i acomodament, finalment, als Estats Pontificis;
en concret, Gustà a Ferrara, on seria ordenat de prevere.

El seu tarannà el portaria a convertir-se en un crític i agut polemista
que no té por d’enfrontar-se amb els enemics de l’Església, el pseudocrítics
protestants, els cesaropapistes, els jansenistes i parajansenistes.

L’exposició avança cronològicament, començant per la traducció
d’algunes obres franceses d’apologètica fins a la publicació del seu estudi
sobre la vida de Pombal: Vita di Sebastiano Giuseppe di Carvalho e Melo,
marchese di Pombal, que com hom pot sospitar irrità la cort portuguesa.
Es fica de ple enmig de les lluites antijansenistes que provocaren un gran
enrenou a Italia. Es succeeixen les edicions, que es barrejaren amb les
obres en defensa de Pius VI.

Després d’examinar cada una de les citades obres, considera una altra
obra de Gustà, la que va escriure en contra de la Revolució francesa, i la
més serena Vita de Constantino i Grande, en dos volums, la vàlua de
la qual fou reconeguda per les millors revistes europees.

Cridat a Nàpols, esdevingué profesor d’Història en el col·legi allà
fundat. Passà a Palerm, on continuà les seves lliçons d’Història i fou
nomentat bibliotecari. Allà reingresà a la restaurada Companyia de Jesús.
D’aquesta època es conserven algunes obres que deixà manuscrites i que
Batllori donà a conèixer.

Després de transcriure trenta-sis cartes inèdites, dedica un ampli estudi
al Discorso storico-critico sul bene che il cristianissimo recó al mondo,
avui conservat a la província jesuítica de Sicília.
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La tesi va coronada amb una àmplia bibliografía, tant d’obres publicades
com inèdites (p. 139-164).

El segon estudi, autèntica monografia, se centra en la figura i obra del
pare Bartomeu Pou (1727-1802). Nasqué a Algaida i féu els seus estudis
de gramàtica i retòrica al col·legi de Monti-Sion. Entrà en el noviciat de la
Companyia a Tarragona (1746). Ensenyà lletres clàsiques al col·legi de
Lleida i el 1751 començà els seus estudis de teologia al col·legi de
Saragossa. El 1775 fou enviat a Cervera. Batllori aprofita aquesta
oportunitat per a reivindicar la importancia d’aquesta universitat borbònica,
que per motius més polítics que no pas culturals no ha estat sempre
objectivament ben valorada. Pou torna a Tarragona, on el troba el decret
d’expulsió.  Durant tot aquest temps mantingué una afectuosa
correspondència amb Finestres, que Batllori utilitza.

A Itàlia residí primer a Ferrara, per passar després a Bolonya, on –amb
permís del govern espanyol– ensenyà al Col·legi d’Espanya d’aquesta ciutat,
però sense relacionar-se mai (en contra del que feren els seus companys
d’exili) amb els italians. Va preferir fer-ho amb intel·lectuals espanyols, i
en concret amb el cardenal Antoni Despuig. La correspondència creuada
entre els dos l’aprofita Batllori per a donar a conèixer el moment cultural
d’aquells anys. Finalitza aquest ric estudi sobre el filòsof i humanista Pou
amb un llistat bibliogràfic de tota la seva producció científica, tant dels
seus escrits publicats com de les obres que quedaren inèdites.

Acaba aquest volum amb l’estudi sobre els germans Joan Francesc i
Baltasar Masdeu. Nasqueren a Palerm, de pares catalans. El seu pare
exercitava allà el seu càrrec de tresorer general dels exèrcits de don Carles
de Borbó, però en deixar-lo tornà tota la família a Barcelona i per això els
germans es qualificaren sempre de barcelonins.

Joan Francesc es féu famós per la seva Historia crítica de España, en
vint volums, que ocuparen part de la seva vida, deixant de banda el conreu
de la literatura. Residí a Roma, on podia disposar de grans biblioteques
per portar a terme el seu desig. Demanà a la corona d’Espanya que li
augmentessin la pensió, car tant les indagacions com la posterior publicació
exigien moltes despeses. Li fou concedida. Volia que sortís paral·lelament
en italià i en castellà, però els constants entrebancs que hagué de superar
per a la publicació del primer volum a Itàlia el portaren a prescindir-ne i es
limità a l’edició castellana, que pogué portar a terme i que constituí la
millor història publicada a la península en el segle XVIII. Âdhuc avui la part
romana continua vigent, mentre altres parts han estat superades per
investigacions posteriors. El seu interès que sortís també en italià tenia un
caràcter apologètic, car ell havia constatat la gran ignorància que es tenia a
Itàlia de les coses d’Espanya. Batllori coincideix amb Masdeu i constata
com es perdé una oportunitat per a difondre una autèntica visió d’uns fets
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històrics, encara avui prou desconeguts per a la historiografia d’aquell país.
Baltasar seguí uns altres camins. Molt versemblantment estudià al

col·legi de nobles de Barcelona, dit vulgarment de Cordelles, i als catorze
anys ingressà a la Companyia de Jesús. Tornà a Barcelona i ensenyà a
l’esmentat col·legi. Li cridava la filosofia, però no esdevingué a la ciutat
persona coneguda. De totes maneres, Batllori estudia la situació, o l’àmbit
filosòfic, que visqué i el que viuria posteriorment a Itàlia. Residí exiliat
primer a Ferrara, després a Ravenna i finalment a Piacenza, on ensenyà al
Col·legi de San Pietro. Hi visqué del 1799 fins al 1806, anys decisius que
el conduïren a la seva fama, deguda especialment al seu posible influx
sobre l’italià Vincenzo Buzzetti, el gran difusor del neotomisme a Itàlia, i
d’aquella península a tot el món. Restablerta la Companyia per Pius VII,
hi reingressà, es traslladà a Espanya i aquí morí.

Coneguda la seva vida, passa Batllori a estudiar tant les característiques
pròpies de la filosofia de Baltasar i de les seves arrels d’inspiració, com
les relacions que mantingué amb els filòsofs italians, en especial amb
Buzzetti. Coneix tota la controvèrsia entorn de la importància d’aquest
com a capdavanter del moviment neotomista a Itàlia. Bé que les discusions
se centren directament en l’obra de Buzzetti, no prescindeix d’on li vingué
la idea directriu d’aquell retorn al tomisme. Mentre alguns autors defensen
la intervenció de Masdeu, d’altres no la tenen per provada. Batllori critica
ambdues posicions, i amb l’aportació de nova documentació afirma la
influència de Masdeu sobre Buzzetti, la qual cosa el situa com a figura
important i capdavantera.

També aquest estudi ve completat amb l’enumeració dels manuscrits,
dels que en dóna la fitxa i la ubicació.

Antoni BORRÀS I FELIU

Miquel BATLLORI, Estètica i musicologia neoclàsiques: Esteban de Arteaga.
Edició a cura d’Eulàlia Duran (dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg
de Gregorio Marañón, Obra Completa, vol. XII, València, Tres i Quatre,
1999 «Biblioteca d’Estudis i Investigacions»: núm. 29, 288 p.

Aquest volum recull per primera vegada tots els estudis dedicats al
musicòleg i conreador de l’estètica l’exjesuïta exiliat Esteban de Arteaga
(1749-1798). Com a pròleg s’ha escollit el discurs de Gregori Marañón
pronunciat en l’acte de recepció de Batllori en la Real Academia de la
Història aquí traduït al català. Es tanca amb tres notes crítiques.
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Arteaga ingressà a la Companyia de Jesús el 1763 i la deixà el 1769
aprofitant-se del decret d’expulsió de Carles lII. Malgrat això, tingué que
abandonar Espanya amb els excompanys, amb els qual mantingué poques
relacions. A Itàlia consagrà tota la seva vida a l’estudi de l’estètica i de la
música. Tornà a Espanya i morí a Madrid, el 1798, sense poder publicar la
que hauria estat la seva gran obra de contingut filosoficoestètic.

En estudiar Batllori l’obra ingent portada a terme pels jesuïtes exiliats
espanyols, va localitzar en els mateixos arxius i biblioteques italians molta
documentació inèdita d’aquest autor i copsà la seva destacada importància
en el terreny de l’estètica i de la música. A més a més, malgrat la posició
que li havia concedit Menéndez y Pelayo, poc se’n sabia de la seva
personalitat. Batllori decidí estudiar-lo a fons.

A l’Analecta Sacra Tarraconensia (1937-1940) va publicar el seu pri-
mer estudi centrat especialment en l’aspecte biogràfic, i en dates posteriors
va anar completant-lo en profunds estudis de les seves originals aportacions
en ambdós camps. La localització del seu carteig amb l’erudit italià Savio
Bettinelli, va constituir una riquísima font d’informació. Publicà aleshores
un estudi sobre l’itinerari filosòfic d’Arteaga, que esdevingué el pròleg a
la seva posterior edició de La belleza ideal (Madrid 1943). A partir d’aquest
moment es multiplicarien les seves aportacions a revistes nacionals i
estrangeres.

Degut a l’extinció de la Companyia s’instal·là a Bolonya, on va entrar
en contacte amb el món intel·lectual de la ciutat. La pensió concedida per
la corona espanyola era molt minsa. Per això, com feren també altres
exiliats, demanà unes ajudes extres que per dues vegades li foren
concedides. Els tràmits de la petició el posaren en contacte amb Nicolás de
Azara, amb el qual mantingué una oscil·lant amistat. De moment, havia
esdevingut –per a disposar de més diners– tutor del fill del marquès
Francesco Albergati Caparelli, al qual dirigí un memoràndum sobre el que
havia d’ésser l’educació d’un jove. Però ja en aquests moments inicials va
surar alguna de les constants del seu caràcter, orgullós, mundà, polèmic,
cregut de si mateix, que el portà a trencar amb el seu benefactor (com ho
farà després amb d’altres) i traslladar-se a Venècia. Encara a Bologna
publicà Rivoluzioni del teatro musicale italiano, que no és una mera història
dels fets, sinó, com indica el mateix títol, una mirada crítica sobre les
seves produccions, algunes de les quals degudes a autors encara vivents,
suscitaren desagradables polèmiques que vénen reflectides en el carteig
del moment. A Venècia començà la publicació de les Investigaciones filo-
sóficas sobre la belleza ideal, que seria més coneguda amb el títol abreujat
de La belleza ideal.

Aquesta publicació el situà en el bell mig d’una llarga polèmica amb
coneguts crítics del món italià, especialment amb Tiraboschi i Joan An-
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drés. Batllori treu d’aquesta correspondència moltes dades inèdites que
van teixint una visió molt exacta, tant del món en el qual es produïen com
del caràcter, molt diferent, dels seus autors.

La situació política, amb l’arribada de les tropes napoleòniques a Itàlia,
l’atac als Estats Pontificis, i la fugida de Pius VI a Siena, implicaven molts
canvis, àdhuc de residència al nostre biografiat. Directament influïren en
la de Azara, però també quasi com de retruc amb la d’Arteaga. Estància a
Florència, Bolonya, Roma i París.

També en aquest apartat han vingut inclosos els seus estudis sobre la
correspondència (en part adduïda en llargs fragments) amb Saverio
Bettinelli, i amb Francisco de Miranda, aquest a València.

La segona part acull els estudis de cada una de les obres de l’esteta: Le
rivoluzioni del teatro musicale italiano (1783), sobre la qual ja feia temps
que treballava, però en poder disposar de la riquíssima biblioteca del
franciscà bolonyès Giambatista Martini pogué portar-la a terme;
esdevingueren des d’aleshores (amb alts i baixos degut al caràcter
d’Arteaga) bons amics.

Ja en el discurs preliminar afirma Arteaga que emprèn l’estudi no com
a historiador sinó com a filòsof. Ens diu, a més, que el «bon gust» és factor
important en el judici sobre qualsevol obra d’art. Estableix un paral·lelisme
–assenyalant-ne els límits– entre la música i la poesia.

Batllori demostra –amb l’ajuda del citat carteig– la gran ressonància
que tingué la publicació del primer volum. Arteaga enviava un exemplar a
tots els més coneguts crítics literats del moment. Això li valgué l’amistat
del crític napolità Pietro Napoli Signorelli, del qual també, posteriorment,
es distancià, com queda palès en la correspondència entrecreuada.

Els successius enfrontaments amb tants de literats italians, bé que el
donaren a conèixer a tota la península, li exigien un treball constant que
probablement empitjorà el seu caràcter. Sabia, per altra banda, que havia
d’assolir recolzaments exteriors. Per això féu tot el possible per a ser admès
com a soci a la «Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere di Mantova»,
i que pogués intervenir en l’edició de les obres de Metastasi.

Batllori encerta en la seva presentació d’aquest món literari en el qual
es mogué Arteaga i en el perfil dels seus personatges. L’obra fou traduïda
tot seguit al francès i a l’alemany, però no pas al castellà. Batllori sospita
que això fou degut al poc apreci que tenia Carles III per l’òpera.

La segona obra estudiada és Investigaciones filosóficas sobre la belle-
za ideal (1789).

De bell antuvi ens diu Batllori que «dels seus més il·lustres companys
d’exili, Andrés pogué avantatjar-lo en erudició, Masdeu en coneixements
històrics, Eximeno en estètica musical, Pal i Aponte en el domini de les
llengües sàvies, pero Arteaga, crític, historiador, musicògraf i filòleg d’una
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peça, els supera a tots en modernitat» (p. 139). Continua, tot seguit,
recordant-nos que Menéndez Pelayo digué d’aquesta obra: «El mejor libro
de estética que se publicó en su tiempo» (ibid).

En estudiar el seu ideari, Batllori manifesta que, en el fons, ens trobem
amb un pensador independent, difícil d’enquadrar en les escoles del seu
temps. El seu nucli central seria una suma d’empirisme i sensisme. Batllori
compara les seves posicions ideològiques amb les dels filòsofs precedents
i contemporanis, amb una notable mestria en la matèria. Arteaga atacà a
vegades el seu coetani Francesco Milizia, i mostrà les seves afinitats amb
Winkelman i Mengs. Dels espanyols sembla només conèixer Ignacio Luzán.
En poques paraules (p. 158-159) ens ofereix Batllori un judici total sobre
la seva obra.

Arteaga deixà dues obres manuscrites que mereixen una consideració;
es tracta de Lettrere musico-filologiche i de les dissertacions Del ritmo
sonoro i del ritmo muto nell musico degli antichi, a més d’altres que deixà
únicament esbossades.

En el darrer apartat hi trobem la transmissió manuscrita de tota la seva
producció literària, que inclou també la seva correspondència.

Uns breus judicis crítics sobre obres que estudien aspectes d’Arteaga
li serveixen per ampliar algunes de les seves afirmacions fetes tot al llarg
d’aquest substanciós estudi.

Antoni BORRÀS I FELIU

Miquel BATLLORI, Lingüística i etnologia al segle XVIII: Lorenzo Hervás.
Edició a cura d’Eulàlia Duran (dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg
de Bartomeu Melià, Obra Completa, vol. XIII, València, Tres i Quatre,
1999 «Biblioteca d’Estudis i Investigacions»: núm. 30, 356 p.

Aquest darrer volum dedicat a la sèrie de la Il·lustració aplega tots els
estudis que Batllori ha dedicat a Lorenzo Hervás y Panduro i a l’activitat
cultural a Itàlia dels jesuïtes allà exilats. Aquests seran els dos apartats
centrals; al final s’aprofundeixen els quatre importants dossiers de contingut
bibliogràfic que des del 1960 fins al 1989 publicà a «Archivum Historicum
Societatis Iesu».

Bartomeu Melià, conegut americanista, l’ha prologat: «Pòrtic a
l’Americanisme». Concisa aportació que cal llegir per encertar a valorar
tant el fons dels articles com la maestria de Batllori en redactar-los.

Hervás y Panduro (1755-1809), entrà a la província jesuítica de Toledo
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el 1749, marxà a l’exili el 1767, residí a Cesena i després a Roma; el 1799
tornà a Espanya, on morí, el 1809.

El coordinador del volum Josep Solervicens, ens el presenta com «un
bon exponent de l’Enciclopedisme, i de la curiositat típicament il·lustrada,
dos aspectes que el menaran a l’estudi comparatiu de totes les llengües del
món, val a dir la lingüística en el concepte modern del terme» (p. 315).

Hervás no únicament va recollir tot el material imprès sobre aquesta
enorme varietat de llengües, sinó que en va realitzar d’altres. Resulta in-
concebible la tasca que portà a terme si no es té en compte que va tenir
molts col·laboradors, companys seus d’exili a Itàlia. Els dos principals
foren per l’Amèrica septentrional Francisco Javier Clavero i per la meri-
dional Gili y Camaño. Aquests, a més, el posaren en contacte amb més de
seixanta (que Batllori ha pogut identificar). Hervás tenia un afany insacia-
ble de coneixements; els col·laboradors eren antics missioners en els seus
respectius països que tenien necessitat de conèixer les llengües pròpies
per a poder predicar i confessar. Sabien si existien o no gramàtiques, i a
vegades n’eren ells mateixos els autors. Hervás no solament recollia les
notícies sinó que les estudiava sistemàticament, creant un imponent arxiu
documental que fos la base d’una gran obra que no pogué portar a la pràctica;
d’algunes llengües si que les pogué donar a conèixer i estructurar-les.

Batllori prescindeix en aquest estudi dels ja publicats i dedica tot el
seu interès en esbrinar tot el contingut d’aquell arxiu, mai conegut en la
seva totalitat fins ara. La mort d’Hervás fou fatal per aquest arxiu, es
dispersà i per motius i camins variats ha anat a raure a diferents arxius i
biblioteques de Roma.

El lingüística i filòsof Wilhelm von Humbolt les va poder consultar i
lloar i donar-ne, en cartes seves, un judici.

Batllori, en aquest estudi, L’Arxiu lingüístic d’Hervás a Roma i el seu
reflex en l’obra de Wilhelm Humbolt (1961), se centra quasi exclusivament
en la presentació i exhaustiu estudi dels sis manuscrits, donant-ne el
contingut. Si la tasca feta per Hervás fou tan enorme, el treball de Batllori
en aquesta exposició no en desdiu.

Hervás, ens diu Batllori, no descobrí les llengües però va cercar les
seves estructures i connexions. Potser vol abarcar massa, car després de
recollir les llengües primigènies d’Amèrica volgué completar l’estudi amb
les d’altres continents: Àfrica, Àsia... Segurament, treballava massa
depressa, com si fos conscient que no acabaria la seva feina.

Batllori ens diu: «és ben ver que, posades les coses en llur punt, l’esperit
de Lorenzo Hervás i les seves intuïcions no anaren prou agermanades amb
un mètode científic, segur i precís per a poder fer una obra definitiva» (p. 99).
De totes maneres, se’l pot considerar precedent i precursor immediat de
Friedrich August Wolf.
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A aquest estudi dels manuscrits segueix el discurs pronunciat a
l’Acadèmia Nacional d’Història, de Buenos Aires (1949), en ser-ne designat
membre corresponent a Roma, amb el títol Amèrica en el pensament dels
jesuïtes expulsats. Es tracta d’una visió ampla i alhora precisa. Batllori
qualifica aquells jesuïtes: «ja no eren espanyols purs, però encara no havien
esdevingut americans purs, representen una fase regionalista prenacional»
(p. 111).

A Itàlia s’havien difós obres contràries tant a la colonització espanyola
com a la tasca realitzada pels jesuïtes en aquells països i fins i tot visions
negatives de l’àmbit geogràfic i ètnic de les diverses tribus. La reacció
dels jesuïtes respon a aquesta falsa informació. Batllori les agrupa en quatre
apartats: les que defensen en general la colonització; les que miren l’obra
missional dels jesuïtes; els textos poètics i exposicions científiques que
exalten el paisatge i finalment, obres històriques, etnogràfiques i lingüístiques.
De cada un d’aquests àmbits mostra els millors exemplars i llur producció
literària. Constitueix una excel·lent aportació a «l’americanisme» dels
jesuïtes exiliats d’aquells països i molt adient al marc en el qual fou pro-
nunciada.

Un altre estudi mira d’esbrinar l’obra dels jesuïtes filipins exiliats.
Alguns no arribaren als Estats Pontificis. En sobrevisqueren noranta-nou,
la tasca intel·lectual dels quals ve resumida per Batllori. Breus pàgines,
però substancialment inèdites.

La darrera part, Orientacions bibliogràfiques, reprodueix els citats
dossiers densíssims i que ja en els successius moments de la seva publicació
suscitaren l’admiració dels historiadors i dels crítics. El fet de residir,
Batllori, a Roma, li proporcionava l’oportunitat de tenir a les mans
pràcticament tot el que es publicava sobre temes directament o indirecta
relacionats amb la Companyia. Els exposava, els resumia i els completava
o corregia amb una informada crítica. Calia anar-los llegint a mida que
anaven apareixent; avui queden com a testimonis d’una tasca enorme i
utilíssima.

El volum que, com tots els precedents, té índexs, es tanca amb tres
recensions a obres concernents a la temàtica lingüística.

Antoni BORRÀS I FELIU
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Miquel BATLLORI, Iberoamèrica. Del Descobriment a la Independència.
Edició a cura d’Eulàlia Duran (dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg
de Pere Grases, Obra Completa, vol. XIV, València, Tres i Quatre,
1999 «Biblioteca d’Estudis i Investigacions»: núm. 31, 544 p.

El conjunt d’estudis aplegats en aquest volum tenen la finalitat de
«desvetllar i revelar la veritable història d’Amèrica Llatina», tal com ja ho
posà en relleu el prologuista de l’obra, el vilafranquí i americanista Pere
Grases, expert en Andrés Bello quan, l’any 1979, fou publicada, en llengua
castellana, una extensa i significativa part de les recerques americanistes
del pare Miquel Batllori. Els diversos capítols que integren aquest volum
catorzè de l’obra miquelbatlloriana provenen, fonamentalment, dels tex-
tos harmonitzats de les ponències i comunicacions presentades pel pare
Batllori en congressos internacionals i, també, aplega i articula força estudis
dispersos en miscel·lànies d’homenatge i en revistes especialitzades. El
conjunt de treballs s’ordena en quatre grans seccions: descobriment i
conquesta, evangelització, independència i, finalment, treballs de crítica
bibliogràfica.

La primera secció s’enceta amb un estudi sobre la difusió de les idees
geogràfiques de Ramon Llull a propòsit del pressentiment de l’existència del
continent que, a finals del segle XV, descobriria el navegant (mallorquí ?)
Cristòfor Colom († 1506). Seguidament Batllori analitza minuciosament
el text de les butlles del papa Alexandre VI a propòsit dels interessos
colonials de Portugal i d’Espanya, sota el suggeridor títol de «La divisió
papal del món i les seves conseqüències» (cf. p. 41 i ss). Aquesta primera
secció del volum es clou amb un estudi a propòsit de l’influx del pensament
de Bartolomé de Las Casas a la Itàlia del segle XVII (p. 55 i ss), junt amb
una breu aproximació a la tasca evangelitzadora del framenor mallorquí
Juníper Serra (1713-1784).

En la segona secció d’estudis que configuren aquest volum, Miquel
Batllori reflexiona sobre els mètodes i abast de l’evangelització en els
territoris d’Amèrica Llatina promoguts pels missioners de la Companyia
de Jesús (vg. La Companyia de Jesús al Nou Món: alguns aspectes
internacionals, p. 97 i ss). La tercera secció, particularment interessant, es
centra en analitzar la independència americana i s’estructura amb sis grans
apartats, on destaquem la missió pontifícia de Giovanni Muzi a
Hispanoamèrica (anys 1823-1825) qui esguardaria el fenomen de la
independència americana només com una revolució en contra d’Espanya i
contra de l’Església; un rigorós i esplèndid estudi històric que hem de
considerar una monografia completa sobre aquest important afer diplomàtic
(cf. p. 187 i ss), així com, també, destaquem la valuosa aportació de noves
fonts documentals sobre l’estada de Giovanni M. Mastai, el futur papa
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Pius IX, a Iberoamèrica (vg. p. 313-316). Miquel Batllori corona aquesta
tercera secció tot investigant l’actuació del general Bolívar amb la Santa
Seu i, també, semblantment, la del general San Martín.

A la quarta i darrera secció Batllori abasta precises indicacions
bibliogràfiques, amb agudes observacions crítiques, com, per exemple, en
l’excel·lent comentari a la Guida delle fonti per la storia dell’America
Latina negli archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d’Italia
que publicà Lajos Pásztor, professor de l’escola d’arxivística de l’Arxiu
Secret Vaticà l’any 1970; o bé els modèlics comentaris als volums de
documentació pontifícia, preparats per Pedro de Leturia amb el títol de
Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, publicats pòstumament.
En efecte, ran del traspàs del pare Leturia l’any 1955, el papa Pius XII
encarregà a Miquel Batllori que edités, i prosseguís, els treballs de Pedro
de Leturia sobre les relacions d’Amèrica i la Santa Seu arran de la
independència iberoamericana. Fou, foncs, a partir d’aquesta circumstància
els viatges de Miquel Batllori a Amèrica s’intensificaren i els contactes
científics amb els historiadors americans es consolidaren.

Aquest volum posa en relleu el gran mestratge, i domini, de part del
pare Batllori d’un llarg període de la història llatinoamericana que abasta
més de de tres segles. I és que, precisament, Miquel Batllori, mai no concebé
la història com a quelcom enyoradís, ans com un poderós esdevenir que,
de faisó fluctuant, va enllaçant els fets pretèrits amb els presents i, és clar,
els orienta vers els futurs.

Valentí SERRA

Miquel BATLLORI, Història i mite de la intervenció dels jesuïtes en la
independència d’Hispanoamèrica: Juan Pablo Viscardo. Edició a cura
d’Eulàlia Duran (dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg de Francesca
Cantù, Obra Completa, vol. XV, València, Tres i Quatre, 2001 «Bi-
blioteca d’Estudis i Investigacions»: núm. 32, 404 p.

És un fet prou conegut l’interés americanista del pare Miquel Batllori
tant per motius objectius com subjectius. Aquest interés americanista s’ha
traduït en una producció historiogràfica, riquíssima i substancial, que pot
ser agrupada en quatre grans àmbits. El primer se centra en els escenaris
biogràfics dels protagonistes inicials del fet del descobriment del continent
americà (Reis Catòlics, Cristòfor Colom i el papa Alexandre VI), prioritzant,
peró, el tema de la formació de l’ambient cultural on madurà històricament
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el fet del descobriment i el rerefons políticojurídic de les butlles
alexandrines de 1493 (vegeu Alessandro VI dal Mediterraneo all’Atlantico,
Roma nel Rinascimento 2004 i dins aquesta obra Cristiandad, conquista y
evangelización. De la obligación de evangelización al derecho al control
de las instituciones evangelizadoras, p. 315-332). El segon àmbit aplega
els seus estudis sobre el fet de l’evangelització, en especial sobre el paper
dels jesuïtes al Brasil i a l’Amèrica espanyola, en particular al Paraguay.
Entre el tema de l’evangelització i el de la independència, els estudis del
pare Batllori versen sobre els jesuïtes expulsats d’Amèrica, el segle XVIII,
en llur activitat científica i/o literària centrada en quatre sectors: el de la
colonització espanyola d’Amèrica i el paper d’Espanya en aquesta, el de
les apologies de l’obra missional realitzada per la Companyia, el dels estudis
i composicions poètiques dedicats a la natura de les terres descobertes i
colonitzades, i el de les obres de tema històric, geogràfic, etnogràfic i
lingüístic. Com digué el mateix pare Batllori, l’estudi d’aquests textos
mostren «el veritable mirador de la Història» i ens fan comprendre que
aquests espanyols americans ja no eren espanyols purs, però encara no
havien esdevingut americans purs, malgrat que representen una fase regio-
nalista prenacional. Es en aquest context on cal inserir aquest volum XV
de la seva Obra Completa, objecte d’aquesta ressenya, que conté una
monografia sobre Juan Pablo Viscardo, paradigma dels jesuïtes expulsats
a Itàlia el segle XVIII (vegeu els volums X-XIII d’aquesta obra completa), i
sobre les relacions dels jesuïtes amb els processos d’independència
iberoamericans. Tres són els temes objecte del seu estudi: la biografia de
Juan Pablo Viscardo, l’estudi de la difusió de la seva molt popular Carta
dirigida a los españoles americanos i la represa de tot un seguit de
qüestions, encara no resoltes per la historiografia contemporània, sobre el
paper dels jesuïtes en el fet de la independència americana (p. 1-127).
Completa aquest estudi un extens apèndix documental (p. 129-336).

Com hem dit, l’estudi se centra en la biografia de Juan Pablo Viscardo
ja publicada l’any 1953, traduïda ara al català, (El abate Viscardo. Histo-
ria y mito de la intervención de los jesuitas en la independencia de Hispa-
noamérica, Instituto Panamericano de Geografia e Historia, Caracas), però
actualitzada amb les aportacions documentals posteriors fins la nova edició
de 1995 (Fundación Mapfre, Madrid) i encara altres a cura dels responsa-
bles d’aquesta edició. La biografia de Juan Pablo Viscardo s’inicia amb
les dades referents als anys 1748-1769: el tema del seu cognom, el lloc de
naixença, l’entrada en la Companyia de Jesús i l’exili a Itàlia en ser dissolta
la Companyia (p. 15-22). Hom passa després als fets dels anys 1769-1781
caracteritzats per un exili gris a Itàlia, encara obedient al monarca espanyol,
i que són l’explicació psicològica necessària de la seva reacció contra
Espanya i a favor de la independència del Perú, posant-se al servei
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d’Anglaterra, anys 178 1-1784 (p. 23-50). D’aquí l’interès del següent
capítol titulat Història i mite dels jesuïtes independentistes durant els anys
1780-1800 (págs. 50-84). Admesa l’emergència d’un ideal secessionista
entre els jesuïtes exiliats d’Hispanoamèrica, propiciat per la tradició
antiabsolutista i populista medieval i pel rebuig de l’absolutisme borbònic,
un dels actes més impopulars del qual a Amèrica va ser l’expulsió deis
jesuïtes, el Batllori passa a explicar l’origen i la causa de la llegenda dels
jesuïtes com una de les causes principals de la independència. Esbrinat
aquest mite, l’autor reprèn l’itinerari del personatge biografiat entre els
anys 1784-1792, el qual, en haver fracasat a Londres, tornà a Itàlia (p. 85-
94). Mancat de recursos económics i desitjant tornar a la «pàtria’, és a dir,
a Perú, es posà de bell nou al servei del rei borbònic presentant dos projectes
que podien ser d’utilitat a la monarquia española. El resultat, però, fou
negatiu. L’estudi de la Lettre aux espagnols américains ocupa les pàgines
següents (p. 95-122). La carta tradueix sentiments i resentiments que durant
anys han hagut de conviure amb la misèria, l’esperança i el decencís. Pu-
blicada després de la seva mort, la carta va ser una arma poderosa en favor
de la independència i és un dels textos impresos, com diu el mateix pare
Batllori, que més ajudaran els americans que antany foren espanyols a
prendre consciència de llur propi ésser i a descobrir que s’obria una nova
etapa en la història del nou continent. Aquest text és el que ha donat a
Viscardo la seva fama pòstuma. En un epíleg (p. 123-127)  Batllori, en
haver enllestit la recerca i verificació dels fets concrets dels exjesuïtes
participant d’alguna manera en el moviment d’emancipació
d’Hispanoamèrica, planteja i apunta solucions a diversos interrogants de
la historiografia contemporània sobre la incidència real dels jesuïtes en la
formació d’una consciència nacional, en l’deal d’independència, en
l’afirmació de la llibertat de pensament i, per tant, en el rebuig de la tirania
d’un monarca absolutista.

Hom no dubta que és un encert la publicació d’un apèndix documental
per a qualsevol tema històric. En realitat l’estudi que precedeix els
documents no és altra cosa que un comentari a l’aplec documental. Miquel
Batllori transcriu tots els documents que va poder aplegar sobre Juan Pa-
blo Viscardo (p. 133-307), llevat, amb alguna excepció, dels ja publicats
per altres (Merle E. Simmons i l’edició de Archivo del general Miranda).
No cal pas dir que l’edició dels documents és acurada, arribant a la
perfecció. Segueix aquest apèndix la transcripció de la Carta a los espa-
ñoles americanos, escrita en llengua francesa, en la seva redacció definiti-
va, per Juan Pablo Viscardo probablement l’any 1792 i traduïda al castellà
i impresa a Londres l’any 1801, a la qual deu Viscardo la seva fama. Els
editors han inclòs en aquest volum XV de l’Obra Completa del P. Batllori
el text d’una comunicació presentada al Quinto Congreso Internacional
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de Historia de América de l’any 1971, on s’analitza la bibliografia  sobre
Viscardo entre els anys 1955-1971, i també diversos comentaris a escrits
d’altres sobre Juan Pablo Viscardo.

Josep HERNANDO

Miquel BATLLORI, Del vuit-cents al nou-cents: Balmes, Ehrle, Costa i
Llobera, Casanovas. Edició a cura d’Eulàlia Duran (dir.) i Josep
Solervicens (coord.). Pròleg de Ramon Corts, Obra Completa, vol. XVI,
València, Tres i Quatre, 2002 «Biblioteca d’Estudis i Investigacions»:
núm. 33, 670 p.

El dia que escric aquestes ratlles es compleix el tercer aniversari de la
mort de Miquel Batllori a Sant Cugat, pocs dies després d’haver donat el
seu vist-i-plau al volum XX de les seva Obra Completa, que aplegaria la
seva extensíssima bibliografia. Deia Ciceró (Cat. Mai. 17,61): Apex autem
senectutis est auctoritas. «L’autoritat és la corona de la vellesa», una
autoritat que, en el cas de Miquel Batllori, se sustenta en la sapientia que
destil·len els escrits que ens ha llegat, entre els quals, els que aplega aquest
volum, el primer de tres que estan dedicats a l’època contemporània i que
recull estudis que van des del vuit-cents al nou-cents entorn, bàsicament,
de quatre noms: Balmes, Ehrle, Costa i Llobera i Casanovas, «homes
d’Església amb preocupacions intel·lectuals i oberts a la seva societat», tal
com se’ns diu a la coberta.

Ramon Corts i Blay, director de la Biblioteca Balmes, és l’autor d’un
pròleg (p. VII-XXIII) fet des del coneixement profund de l’obra de Balmes
i Casanovas, i de l’Arxiu Secret Vaticà, i del tracte amb el pare Batllori,
que ens dóna bona entrada a la lectura dels estudis que es publiquen, tot
contextualitzant-los i assenyalant-ne algunes aportacions i encerts cabdals.
La primera part d’aquests estudis duu per títol Jaume Balmes (1810-1848):
Filosofía i Política; hi podem llegir sis textos: 1.1. «Filosofia balmesiana
i filosofia cerverina» (p. 3-16); 1.2. «Estètica: la inoriginalitat dels discurs
sobre l’originalitat» (p. 17-26); 1.3. «Pensament polític: Balmes i l’Europa
del seu temps» (p. 27-49), que tracta dos temes: «El matrimoni d’Isabel II,
les nacionalitats europees i el Risorgimento italià» i «La Suïssa del 1848»;
1.4. «Balmes i Andrés Bello» (p. 51-62); 1.5. «Sobre l’àmplia difusió de
l’obra de Balmes a Itàlia» (p. 63-84) i 1.6. «Balmes sempre més disputat
que discutit» (p. 85- 108), aquest darrer (el més recent) corresponent a una
conferència pronunciada a Vic el 9 de juliol de 1981 en la commemoració
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annual de la mort de Jaume Balmes, mentre que dels altres (produïts entre
Torí, Roma i Barcelona), quatre són dels anys quaranta i giren entorn de la
celebració del seu centenari, el 1948. Completen aquesta primera secció
cinc notes breus: [1] «Balmes filòsof i polític»; [2] «Balmes a Madrid
(1844-1846)»; [3] «Balmes i Josep M.ª Quadrado»; [4] «Els criteris de
veritat en Balmes» i [5] «Presentació de Balmes i Casanovas (1959)» (pp.
109-126).

Respecte al punt 1.1, cal dir que Batllori (B. a partir d’ara) ja havia
parlat anteriorment de les relacions entre Balmes i l’antiga Universitat de
Cervera, les quals havia resumit en tres punts: la seva formació escolar a
Vic i a Cervera, la predilecció per les doctrines jesuítiques i la mateixa
base de la seva pròpia filosofia independent que, sobre «un fons escolàstic
inconmovible» (4), duria l’empremta del jesuïtisme cerverí del segle ante-
rior. Ara, es proposa aprofundir en aquest darrer, tot centrant-se en la
neoescolàstica (actitud renovadora dins de la tradició filosòfica cristiana),
el cientisme i l’interès de Balmes pels moviments filosòfics contemporanis.
Tal com observa B., en la Historia de la Filosofía, Balmes fa paleses
influències ben poc «escolàstiques», com podrien ser les de Leibniz, Vico
i Kant i, en canvi, arrossega de les dècades anteriors una barreja d’admiració
i ignorància respecte a la figura de Ramon Llull, que B. justifica, en part,
car la mort prematura de Balmes li impedí viure l’auge del moviment
lul·lista. Pel que fa a la posició del filòsof sobre sant Tomàs i Suárez, B.
considera que es mostra conservador, tot esforçant-se a suprimir totes les
dissensions entre els pensadors cristians (10); quant a la consideració dels
estudis científics, pensa que per a Balmes tenien un doble valor: apologètic
i filosòfic (en la mesura que incentiven la elucubració metafísica) (13). En
el punt 1.2. s’analitza el discurs De l’originalitat (1841), que Ignasi
Casanovas considera una veritable síntesi de la teoria literària de Balmes
(17). B. n’assenyala les idees fonamentals: a) La vàlua estètica rau en
l’originalitat, no en la imitació; b) La literatura grega (original) és supe-
rior a la llatina, a la renaixentista i a la neoclàssica (d’imitació); c) Pel que
fa a la literatura espanyola del Renaixement, cal cercar les millors pàgines
en «les manifestacions espontànies del geni hispànic» (21) més que en les
imitacions de les literatures llatines i italianes. B. excusa el simplisme i la
ingenuïtat d’aquests plantejaments, tòpics i reiteratius, per una influència
romàntica (sobrevaloració de la literatura grega per part de Byron, Keats,
Holderlin –entre d’altres– combinada amb una indissimulada hostilitat
envers Roma). En el punt 1.4. Batllori elogia la figura d’ Andrés Bello, al
qual qualifica com «un dels estudiosos més intel·ligents» de Balmes i
conclou que, malgrat les discrepàncies, ambdós posseïen una actitud co-
muna d’independència i la capacitat d’enfrontar-se sense prejudicis als
problemes del pensament humà. (56). Destaquem també la notable aportació
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de B. en el punt 1.5., en el qual posa de manifest l’amplíssima difusió que
tingué l’obra de Balmes a Itàlia, que s’iniciaria amb la traducció, per part
del cardenal Antonio Orioli, de l’obra El protestantismo comparado con el
catolicismo (65) entre 1845-46; l’interès per l’autor fou, en vida (a mitjans
del XIX) més per l’obra apologètica; més tard, coincidint amb l’epoca de
renovació de la filosofia cristiana (1851-63) es difongueren les dues
filosofies: la fonamental i l’elemental.

La segona part, més breu, intitulada El cardenal Franz Ehrle (1842-
1934): Església i Societat, inclou dos estudis: 2.1. «Arran de l’obertura de
l’ Arxiu Secret Vaticà», publicat originàriament en italià a Roma el 1983
(pp. 127-152) i 2.2. «El prefecte de la Vaticana en la seva correspondència
amb el cardenal Rampolla» (pp. 153-209). Franz Ehrle, prefecte de la Bi-
blioteca Vaticana, havia arribat a Roma el 1880, any en què Lleó XIII obrí
l’Arxiu als investigadors. En principi, hi acudí per estudiar les nunciatures
d’ Alemanya durant la guerra dels Trenta Anys, però ben aviat centraria la
seva recerca en els temes medievals, pels quals sentia predilecció, tant a la
Biblioteca com a l’ Arxiu (1880-1890). B. destaca que el gran interès d’Ehrle
pel Cisma el dugué a viatjar a Avinyó, Barcelona, Madrid, El Escorial,
Tortosa i Peníscola (135) i que, com a fruit d’aquestes visites, hauria
mantingut correspondència amb estudiosos com Ricardo de Hinojosa a
Madrid o Francesc de Bofarull i Antoni Rubió i Lluch a Barcelona (139) i
va ser nomenat membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
el 1894.

La tercera part, intitulada Miquel Costa i Llobera (1854-1922):
Trajectòria estètica, inclou un estudi 3.1. «Trajectòria estètica» (p. 231-
246) i tres notes: [1] «Poeta mallorquí», [2] «La seva poesia romana» i [3]
«Bartomeu Torres Gost, Miquel Costa i Llobera. 1854-1922» (1971) (p.
247-258). B. afirma que Costa i Llobera «transpúa» setcentisme pel seu
origen senyorial (aristocràcia rural pollensina) i per la seva estètica, que
sempre seria la del bon gust. (241). N’estableix la trajectòria estètica fent
una valoració de les lectures, traduccions, la creació poètica, els judicis i
la valoració crítica i estètica dels seus treballs en prosa. Són notables les
pàgines que dedica a la gènesi de les Horacianes (221-231). B. destaca la
lectura dels clàssics i els anys de Roma com a fonamentals en aquest procés
que menaria Costa a la percepció poètica classicista de Mallorca i Catalunya
i assenyala com a mestres Milà i Fontanals i Torras i Bages. Conclou
atribuint a Costa un ideari estètic que encaixaria a la perfecció amb l’escola
estètica catalana a la qual ell hauria aportat «la idea d’obra d’art com a
maridatge perfecte de forma i d’inspiració, on l’expressió i la senzillesa
són qualitats gairebé essencials» (244).

La quarta part, sota el títol Ignasi Casanovas (1872-1936): Assaig
biogràfic, inclou, al nostre entendre, algunes de les aportacions més sòlides
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i suggerents del volum. Es tracta de set estudis: 4.1. «Introducció» (p.
259-260), 4.2. «Els primers anys» (p. 261-280), 4.3. «Autoformació,
afeccions estètiques i inicis d’apostolat» (p. 281-316), 4.4. «Camins ja
fressats i altres de nous: societat, estètica, fundació del Foment de la Pietat
Catalana» (pp. 317-346), 4.5. «L’alta cultura: des de la Biblioteca Balmes»
(pp. 347-382),4.6. «Els darrers anys», 4.7. «El P. Casanovas a favor de la
llengua i de la cultura catalanes» (p. 419- 442) i 4.8. «Bibliografia» (p.
457-468) als quals s’afegeixen set notes breus (p. 443-456), entre les quals
una necrològica, la introducció de B. a l’obra Relíquies literàries (1960),
un comentari sobre la trajectòria estètica de Casanovas i un pròleg a Esté-
ticas (1943). Ja des del punt 4.1. podem percebre la implicació personal de
B. quan afirma que pretén esbossar «la reflexió d’una vida, la plenitud de
la qual tot just besllumaven els seus íntims i era enterament desconeguda
pels profans [...] alguns dels aspectes més vitals d’aquella personalitat tan
potent que es troba un dia –sense gairebé ni adonar-se’n– constituïda en el
centre d’un cor d’apòstols i en ànima d’un fecund cenacle d’estudiosos»
(259). Cal destacar, en el punt 4.3, les pàgines destinades als estudis
històrico-filosòfics (284 i ss.) i a les afeccions estètiques (288 i ss.), del
4.4. les referències a l’amistat amb Torras i Bages (327 i ss.) i amb artistes
i literats com Gaudí, Maragall, Ruyra o Costa així com l’etapa com a
acadèmic en la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (342 i ss.).
B. explica en el 4.5. el paper cabdal que tingué Casanovas en la fundació
de la Biblioteca Balmes, l’any 1923 (347 i ss.), una institució amb una
clara vocació científica: «Anem preferentment als llibres fonamentals de
cada ciència, als llibres que en diem fonts d’estudi [...] preferim una obra
viva a una de pura curiositat històrica», dit amb les paraules que B.
reprodueix d’I. Casanovas (349). Els primers projectes serien: donar impuls
a l’Obra dels sants Evangelis creada pel Foment de Pietat, fundar un anuari
de ciències eclesiàstiques (Analecta Sacra Tarraconensia), endegar la
publicació de l’obra completa de Balmes, preparar l’epistolari de Torras i
Bages i una sèrie de volums de documents per a la història cultural de
Catalunya en el XVIII entorn a la figura de Finestres. En el punt 4.6. (383 i
ss) B. narra, amb gran emoció, els darrers anys de Casanovas, destacant-
ne les darreres aportacions sota l’epígraf «El seu Finestres» (397 i ss.):
Ignasi Casanovas, paral·lelament als seus estudis sobre Balmes, copià molts
documents setcentistes a l’arxiu cerverí de Faust de Dalmases, els quals
foren fonament de les conferències que féu l’any 1924 a la Biblioteca i del
volum Josep Finestres: Estudis biogràfics. De les notes, cal destacar-ne la
primera necrològica (433 i ss.), de fet una biografia resumida de qui «Fou
per a la cultura catalana una de les víctimes més doloroses de la Revolució
de 1936» i l’útil bibliografia (457-465). La cinquena part, sota el títol
Ambient cultural espanyol entorn del 1900, inclou: 5.1. «Els orígens de
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Razón y Fe» (p. 469-480) i 5.2. «Aportació de l’Instituto Católico de Artes
e Industrias durant els primers setanta-cinc anys d’història» (481-498). I
la sisena part, Orientacions bibliogràfiques, conté: 6.1. «Entre el vuit-
cents i el nou-cents» (1983) (p. 499-522); 6.2. «La Companyia de Jesús
entre 1833 i 1945 (1986) (pp. 523-556) i 6.3. «A través de l’època
contemporània» (1993) (p. 557-580). S’hi afegeixen, finalment, catorze
notes crítiques (p. 581-626), onze de les quals, sota l’epígraf «Església i
societat», són ressenyes sobre publicacions referides a Felix Amat, el car-
denal Antonelli, l’Abbé Henry Bremond o Josep M.ª Quadrado, entre
d’altres, i tres, que sota l’epígraf «Estètica contemporània» estan centrades
en publicacions sobre estètica catalana o espanyola. Aquestes dues parts
finals contextualitzen les anteriors. El volum es clou amb una «Nota edito-
rial» de Josep Solervicens, de lectura inel·ludible (p. 627-629) i un «Índex
onomàstic» a cura d’A. Lluís Moll, que facilita la recerca de dades a lectors
interessats i investigadors.

És aquest un volum erudit per partida doble, car erudites són les
aportacions de Miquel Batllori, que, una vegada més, se’ns fan imprescin-
dibles per a estudiar aquest període de la nostra història cultural, pero també
cal assenyalar la ingent tasca duta a terme pels editors, que han tingut cura
de traduir, anotar i vetllar per la coherència en la presentació definitiva
d’aquests materials, indiscutiblement valuosos per a la recerca però que
també podem assaborir com a lectura plaent.

Maria PAREDES BAULIDA

Miquel BATLLORI, Galeria de personatges. Edició a cura d’Eulàlia Duran
(dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg d’Albert Manent, Obra Com-
pleta, vol. XVII, València, Tres i Quatre, 2001 «Biblioteca d’Estudis i
Investigacions»: núm. 34, 564 p.

Potser la millor calificació a aquest polifacètic volum la trobaríem en
unes paraules del mateix Batllori en presentar el volum XVI de les Obres
de Pere Grases, recollit en el present volum, quan diu que «és el volum
més miscel·lànic de tota la seva col·lecció d’obres completes» (p. 457). En
efecte, el ventall dels 55 retrats, ja de caire biogràfic o d’estudi d’algunes
de les seves obres en particular (més sis notes crítiques), agrupats, més o
menys artificialment, pels editors en nou apartats: Idealisme i  crítica (per
exemple, Benedetto Croce (pp. 3-21); Història i cultura (per exemple, Josep
Torras i Bages) (pp. 41-46); Semblances paral·leles (el més ric en
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personatges presentats, tots ells catalans i mallorquins); Història i art (algun
de poc conegut com la història de la col·lecció del seu pare) (pp. 365-400);
Filologia (Pere Bohigas) (pp. 447-454); Pensament (com, per exemple,
Giuseppe De Luca) (pp. 467–472); Creació literària (per exemple, Rubén
Darío) (pp. 487-492); i les esmentades Notes crítiques; ofereixen al lector
una mena de Galeria d’alguns dels homes més importants, en el terreny de
la cultura, de la segona meitat del segle XX, no solament de Catalunya i de
la resta d’Espanya, sinó també de molts historiadors d’Europa i Amèrica
amb els que tractà personalment Batllori. Aquesta forma personalitzada de
moltes d’aquestes aportacions seves donen a tot aquest volum un caire
propi i distintiu, com recalca, en el seu interessant pròleg Albert Manent;
en moltes hi trobem noves dades de l’estudiat i de Batllori alhora. Aquesta
varietat i riquesa de dades es fruit de les seves succesives residències i de
la seva prodigiosa memòria, que li permetia recordar dies i circunstàncies
d’una trobada d’un passat llunyà i d’establir-hi comparacions entre diver-
sos autors i obres literàries. Batllori fou un viatger infatigable, malgrat les
seves xacres. N’hi ha prou de recordar les seves residències i activitats ja
a Barcelona, especialment en l’àmbit universitari, on va conviure amb
aquells que foren els seus professors i companys; o la seva primera estada
al nord d’Itàlia durant l’exili de la Companyia de Jesús per la República
(quan encara ell era estudiant) i que ampliaria posteriorment a Roma, com
a director de l’Archivium Societatis Jesu i director ensems d’aquell Centre
d’investigació històrica; sense oblidar la seva estada a Mallorca després
de la guerra civil –un altra mena d’exili–, que ell considerava providen-
cial, car li permeté posar-se en contacte amb el món de Ramon Llull, del
medievalisme i dels escriptors i poetes d’aquella illa que esdevindrien te-
mes preferits dels seus posteriors estudis. L’estada a Roma i les recensions
que feia dels millors llibres d´història que hom anava publicant el mantenien
en contacte amb els diversos corrents històrics del moment i el relacionaven
amb aquells historiadors que després (o abans) pogué conèixer personalment
en els successius Congressos Internacionals d’Història en què hom esperava,
amb interès, les seves ponències o les seves intervencions que amb autoritat
discutia, matisava o enriquia, i això sempre emprant la llengua del seu
interlocutor (Federico Chabod) (pp. 297-304).Vaig poder gaudir d’algunes
de les seves magistrals intervervencions.

 El seu nomenamement com a membre de la Reial Acadèmia de la
Història de Madrid li permeté alternar més freqüentment amb els més
significatius historiadors castellans, com pot comprovar-se tot al llarg del
present volum: Ramón Menéndez Pidal, Gregorio Marañón i Josep Antoni
Maravall.

Naturalmernt, no tots els estudis recollits en el present volum assoleixen
la mateixa categoria i interès. En gran part depenen del lloc i motiu de llur
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publicació: o com estudis pròpiament dits, o com prefacis o pròlegs d’una
obra, o com discursos d’homenatge o de recepció en una Acadèmia. També
són molt variats en llur llargària. Més d’un cop els editors del present
volum han reunit en un mateix apartat (un a continuació de l’altre) els
judicis expressats en diverses ocasions, la qual cosa permet arrodonir el
pensament total del Batllori sobre aquella persona.

Malgrat que resulta impossible al·ludir els autors presentats en aquest
volum miscel·lànic (recordi’s que l’Índex onomàstic preparat per Josep
Solervicens ocupa de la p. 533 a la 558), no podem ometre’n alguns  per la
seva importància. I en primer lloc, els successius estudis dedicats al que
fou gran amic seu, en Jaume Vicens Vives (pp.305-336), de qui estudia la
seva evolució històrica des dels seus inicis com a catedràtic d’Institut fins
a la seva inesperada mort al cinquanta anys; ja des dels seus primers estudis
va ser un aferrissat enemic de la història romàntica (la qual cosa li valgué
l’enemistat d’alguns historiadors consagrats) i anà desenvolupant la seva
pròpia personalitat amb l’ajuda de la historiografia europea d’aquell
moment, i esdevingué un dels capdavanters de la història social i econòmica
a Catalunya i a la resta d’Espanya. Presenta les seves obres més importants
entorn de Ferran II,  i les seves darreres i petites obres, Aproximación a la
historia de España i la Notícia de Catalunya. Insisteix en el seu catalanisme
i la seva capacitat per enfrontar-se amb els temes més polèmics. Puc corro-
borar el retrat que ens ha deixat d’ell, amb l’experiència personal viscuda
durant les trobades que fèiem amb Vicens Vives, alguns dels seus deixebles,
algunes tardes a casa seva, al carrer de Santaló.

Voldria citar una altra de les seves aportacions, aquí recollides, que té
un caire ben diferent però que és també interessant per a la petita història
de Barcelona: em refereixo a l’enfrontament entre Joan Estelrich i Antoni
Mª Alcover amb motiu de la Fundació Bernat  Metge (pp. 455-443)  i que
avui ens resulta inexplicable.

 Aquest volum no decebrà. Hom hi trobarà una erudició enorme i un
coneixement de la cultura catalana envejable. Felicitem també tots els qui
han possibilitat la seva publicació.

Antoni BORRÀS I FELIU
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Miquel BATLLORI, L’Esglesia i la II República Espanyola. Vidal i Barraquer.
Edició a cura d’Eulàlia Duran (dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg
d’Hilari Raguer, Obra Completa, vol. XVIII, València, Tres i Quatre,
2002 «Biblioteca d’Estudis i Investigacions»: núm. 35, 520 p.

Aquest volum –el XVIII– de l’obra completa de Miquel Batllori està
centrat, però no exclusivament dedicat, a les relacions entre l’Església i
l’Estat entre el canvi de règim a Espanya d’abril de 1931 i l’esclat de la
guerra civil el juliol de 1936. Sobre la base dels més de 1300 documents
de l’arxiu Vidal i Barraquer que Batllori i Víctor Arbeloa publicaren entre
1971 i 1991 en nou volums després de vint-i-quatre anys de feina a
Montserrat, aquests dos autors van escriure sengles estudis introductoris
per a cada una de les quatre seccions i els 14 apartats en què van dividir
l’edició d’aquell corpus documental. Aquests estudis introductoris
constitueixen el bloc central del volum XVIII de l’obra completa de Batllori:
312 pàgines del total. Com que són resums d’aquests estudis, no s’han
reproduït aquí els articles, conferències i autopresentacions –en total 13–
escrits per Batllori paral·lelament a l’edició de l’arxiu Vidal i Barraquer,
però consten en nota a peu de plana, així com la bibliografia més recent
d’altres autors que han utilitzat tant l’arxiu Vidal i Barraquer com el de
Gomà.

La síntesi ben trabada del conflicte entre Església i Estat entre 1931 i
1936, a partir de la correspondència, sense cap omissió, entre l’arquebisbe
Vidal i Barraquer i el Vaticà, el seu nunci a Madrid, els altres arquebisbes
i bisbes espanyols, els superiors generals dels ordes i congregacions reli-
giosos, els presidents de les organitzacions catòliques i els més destacats
representants de la Segona República i de la Generalitat de Catalunya,
mostra els esforços de Vidal i Barraquer per trobar una solució de concòrdia
entre un Estat que es desconfessionalitzava i una jerarquia eclesiàstica
majoritàriament antiliberal. El fracàs de Vidal i Barraquer, entre la doble
radicalització anticlerical i clerical dóna pas a la direcció intransigent
del nou arquebisbe de Toledo, Isidre Gomà, també català, recolçat per
Pius XI, que posava com a condició per a un acord amb la República durant
el bienni dretà una reforma constitucional, que era inviable atesa la
correlació de forces a les Corts, sense poder impedir que, amb el triomf
del Front Popular el 1936, tornés a replantejar-se el laïcisme anticlerical
del primer bienni republicà.

Una secció prèvia d’aquest volum de l’obra completa de Miquel Batllori
recull diversos articles i ponències amb els antecedents del tema central i
un de 1965 sobre els precedents històrics de la unió dels cristians i el Concili
Vatica II. Una tercera secció del volum aplega una conferència sobre la
comunitat cultural dels Països Catalans juntament amb un altre titulat «Vers
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l’Europa de l’any 2000». En una quarta secció es reediten un interessant
treball sobre la història moderna i contemporània de Catalunya vista pels
historiadors italians i un sobre els jesuïtes durant la segona guerra mun-
dial.

Una darrera secció recull tres crítiques de Batllori a llibres sobre
l’Església a Espanya i sobre la maçoneria en el segle XX, el seu discurs de
la inauguració de la Universitat Ramon Llull el 1999, a més d’un article i
dos pròlegs sobre llibres relatius a Vidal i Barraquer posteriors a la seva
pròpia edició del corpus documental esmentat. Finalment, es recullen alguns
discursos i articles relatius als Congressos Internacionals de Ciències
Històriques i altres temes historiogràfics. Tot i que aquests darrers són de
circumstàncies, sempre es troben idees i frases amb les quals Batllori sa-
bia evitar reduir-se al discurs oficial del marc establert.

Resulten admirables, encara que ben conegudes, la independència i
l’honestetat professional de Batllori, que evita qualsevol temptació
hagiogràfica o apologètica, sense esmentar la seva erudició aclaparadora.
Després de moure’s entre Ramon Llull i el segle XVIII, passant per Alexandre
VI i Gracián, el pare Batllori entra, durant la darrera fase de la seva llarga
carrera d’historiador, en la història del segle XX i és aquesta faceta del seu
treball la recollida aquí, aplegant materials dispersos, que aquí es troben
junts per a comoditat i informació del lector, amb la sorpresa de trobar fins
i tot alguna conferència o cicle inèdits.

Sense dubte el treball de Batllori no és l’únic a tenir en compte per a
estudiar el conflicte entre Església i Estat entre 1931 i 1936, però és inelu-
dible utilitzar-los si es vol estudiar la qüestió.

Un exce1·lent pròleg d’Hilari Raguer enriqueix aquest volum. Miquel
Batllori no volia tractar el període de la guerra civil. Esperem que Raguer,
que ha escrit tant sobre aquells tres tràgics anys, continuï l’edició de l’arxiu
Vidal i Barraquer fins a la mort a l’exili d’aquest arquebisbe que no volgué
signar la carta dels bisbes espanyols als seus germans de tot el món de
1937, aquella que col·locava la jerarquia eclesiàstica al costat dels futurs
vencedors de 1939.

Albert BALCELLS
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Miquel BATLLORI, Records personals i últims escrits. Edició a cura d’Eulàlia
Duran (dir.) i Josep Solervicens (coord.). Pròleg de Cristina Gatell i
Glòria Soler, Obra Completa, vol. XIX, València, Tres i Quatre, 2003
«Biblioteca d’Estudis i Investigacions»: núm. 36 VII-XIX, 685 p.

La «Nota Editorial» que hi ha al final d’aquest penúltim volum de les
obres completes del pare Miquel Batllori orienta molt bé el lector. En efecte,
seguint el títol del volum XIX, l’autor de la «Nota», Josep Solervicens,
explica que s’hi apleguen els records vitals i intel·lectuals del jesuïta català
i els seus darreres escrits. Constitueix –diu–, un digne colofó a aquesta
extensa Obra Completa, la qual encara inclourà un últim volum amb els
índexs generals de tota la sèrie. El XIX és l’únic volum que no pogué
veure publicat el pare Batllori, però sí que va poder corregir-ne les proves
abans de morir a Sant Cugat del Vallès, el 9 de febrer de 2003.

El pròleg és de Cristina Gatell i Glòria Soler. Les dues historiadores,
que han tingut un contacte sovintejat i amistós amb el pare Batllori en els
darrers anys de la seva vida, són, sens dubte, les que millor podien estam-
par-lo en aquest volum dedicat als seus «Records personals». Està molt
ben fet. Capta encertadament la personalitat i fins la filosofia de vida de
Miquel Batllori, i no sols el Pròleg, sinó també les vuit introduccions amb
què Gatell i Soler encapçalen els vuit escrits del primer bloc són molt
bones. Cal llegir-les com el que són, introduccions acurades i incisives, en
les quals es descobreixen particulars pinzellades de la personalitat de
Batllori traçades per aquestes seves amigues. De vegades, Cristina i Glòria
saben aplicar observacions del mateix Batllori sobre la valoració o el
capteniment d’altres persones, per reflectir-les després sobre el jesuïta amb
la qual cosa ofereixen aportacions o matisos sobre la seva personalitat. Per
exemple, quan el pare Batllori descriu qui posseeix una clara intel·ligència,
Gatell i Soler ens ajuden a collir la seva insinuació sobre com era el mateix
Batllori: «L’home destacable és sempre contemporitzador i, per tant, adopta
de manera innata la discreció, la senzillesa, l’humor com a norma de
comportament.» (p.VII).

En el Pròleg, s’hi palesa un altre tret del treball intel·lectual del pare
Batllori, val a dir la seva capacitat de fer grans síntesis. És per això, que un
historiador –de la cultura, afegim-hi nosaltres, com a Miquel Batllori li
agradava d’autodefinir-se– que ha produït més de mil títols entre llibres de
recerca, assaigs, articles i monografies molt detallades, no ha defugit de
fer grans síntesis interpretatives de les investigacions realitzades: «Sostenia
Batllori que l’historiador que desitjava donar un sentit global al seu treball
i mostrar una època en tota la seva plenitud, allà on realment trobava la
coherència global, que sovint no sembla possible en les petites recerques,
era en les grans síntesis». (p. XI). És certament aquest un punt de la teoria
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o doctrina historiogràfica batlloriana. En aquest mateix camp, una altra
característica de Batllori, assenyalat igualment per Gatell i Soler, és la
seva visió d’universalitat a l’hora de plantejar els temes historiogràfics. És
ben cert. Als estudiants que el vam tractar personalment i ens orientava en
les senderes de la historiografia, ens repetia tothora que, abans d’escriure
sobre qualsevol corrent de pensament o situació històrica d’un àmbit
geogràfic concret, calia veure sempre què passava a quants més llocs millor.

El volum XIX de l’obra batlloriana està estructurat en forma de quatre
blocs. El primer, «Records de quasi un segle», conté els aspectes biogràfics
de Batllori que ell mateix dictà, l’any 2000, a Cristina Gatell i Glòria So-
ler, i que elles completen amb nombroses ampliacions al que ja publicaren
en la versió castellana dels «Records» (2001).

1. El cos del primer bloc, el componen vuit apartats. Encara que potser
massa prolixament, els presentem tot seguit: 1.1) Els seus orígens familiars,
«Des d’una família barcelonina», on ja s’apunten algunes de les afeccions
que després influïren  Batllori; 1.2) «Els anys de formació escolar i
universitària (1916-1928) a la Universitat de Barcelona», centre que li
resultarà determinant per a prendre contacte amb els fets i les persones que
el menaren a desenvolupar la seva tasca d’historiador i a esdevenir religiós
jesuïta. En aquest període de la biografia de Batllori, ja hi apareix la figura
del jesuïta Ignasi Casanovas, el fundador de la Balmesiana i de la revista
Analecta Sacra Tarraconensia, i que havia d’exercir un fort influx en ell,
encara que ell mateix, com ho diu en un altre indret del volum XVI, no es
voldrà reconèixer com a deixeble seu. S’hi parla també de la reacció de la
Dictadura de Primo de Ribera contra els clergues catalans «separatistes».
En aquest context, Batllori fa una defensa del pare Wlodimir Ledóchowski,
el polonès general dels jesuïtes. M’ha sorprès que en parli ací d’aquest
religiós. No pel fet de defensar-lo, perquè el pare Batllori practicava
noblement tant en els escrits, com en la seva vida l’«unicuique tribuendi»,
sinó perquè no li tenia gaire simpatia. Una de les causes deuria ser –no
recordo si m’ho havia dit el mateix Batllori– que feia resar els jesuïtes de
tot el món per la victòria de les armes de Franco. D’altra banda, tenia una
certa prevenció sobre els polonesos com a governants. Privadament, m’havia
manifestat, als anys vuitanta, en temps del papa Joan Pau II: «Això que dic
és un pleonasme, però els polonesos no serveixen per a governar».

Uns altres apartats d’aquest primer bloc són: 1.3) «Lluny de Barcelo-
na (1928-1940)», amb l’ingrés de Miquel Batllori i estudis a la Companyia
de Jesús, a Gandia i a Veruela  –on topà, com ho expressa ell mateix, amb
la intolerància i el reaccionarisme de l’ambient clerical espanyol, i amb
«la subcultura clerical que tant em pesarà els tretze anys que en deien
formació» (p. 446)–, a Avigliana, San Remo i a Oña. D’aquest primer periple
de Batllori per l’estranger ens relata la seva punyent actitud crítica sobre
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el feixisme italià i el cop d’estat espanyol de 1936. D’altra banda, la seva
primera estada a Itàlia coincidí amb el seu interès creixent per la cultura
catalana i li féu acréixer la vocació d’historiador. Aquí hom trobarà
interessants referències a la situació internacional d’aleshores, com la
Segona Guerra Mundial i l’espanyola, en concret l’Església i l’alçament
militar, i encara el drama de la mort del pare Casanovas, assassinat durant
la revolució de 1936, i que li va provocar una certa crisi existencial. 1.4)
L’estada a Mallorca, «A l’illa del bell parlar (1941-1947)», és un bonic
record que el pare Batllori conservà tota la seva vida. El seu allunyament
de Barcelona fou degut, com ell mateix explica, al seu «tarannà liberal,
catalanista i inconformista amb moltes qüestions de la Companyia de Je-
sús» (p. 86), i per sostreure’l també a l’eventual direcció de la Fundació
Balmesiana, tal com era el desig del pare Casanovas. L’estada al col·legi
de Monti-sion i a aquella illa li feren descobrir la bellesa encara més del
català i de la seva forma oriental  –«El bell parlar de Mallorca m’encisà»
(p. 88)–, i li permeté d’entrar en contacte amb la poesia de mossèn Miquel
Costa i Llobera i de mossèn Joan Alcover.

Segueixen després els apartats que tracten de l’estada del pare Batllori
a la Ciutat Eterna. 1.5) Amb «Els primers passos d’un jesuïta català a Roma»
s’iniciava una estada en aquesta ciutat que havia de durar quasi mig segle.
En aquest apartat apareixen els seus estudis als arxius ARSI i ASV i sobre
el jesuïta Baltasar Gracián, el seu llarg viatge a Llatinoamèrica i d’altres;
les seves relacions amb La Sapienza, l’Accademia dei Lincei, i amb els
catalans de Roma (Anselm M. Albareda, Higini Anglès, Manuel Bonet); la
seva intervenció prop de l’Ambaixada davant d’Itàlia, per evitar la
condemna del filòsof espanyol José Ortega y Gasset; les reunions al Circolo
della Caccia, en què  participaven alguns italians descendents de l’antiga
Corona d’Aragó; les relacions amb la noblesa romana; els seus primers
càrrecs, com a membre del Comitè Vaticà de Ciències Històriques (1964-
1980), i fins algunes actuacions seves d’un incipient ecumenisme. No
sempre fou fàcil la seva llarga estada a Roma. A propòsit d’això, Batllori
diu: «La meva actitud, liberal i catalana, despertava moltes prevencions
per part de molta gent» (p. 103). Amb tot, al pare Batllori,  presentar-se ell
mateix com a liberal dins de la societat romana, li agradava molt.

1.6) «El Concili i el Postconcili», que seguí des de Roma mateix, els
visqué amb intensitat. El Vaticà II quedarà sempre per a ell com la referència
de la seva visió de l’Església del futur. Batllori analitza les causes que van
fer possible aquella assemblea ecumènica, així com les seves conseqüències.
Aquest període, el va viure observant la situació del Vaticà, de l’Ambaixada
espanyola, seguint també els corrents teològics –especialment els
centreuropeus i nord-americans–, la teologia de l’alliberament; i participant
en diverses tertúlies romanes com les que tenia amb Antonio Garrigues,
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monsenyor Justo Fernández, rector de l’Església Nacional Espanyola de
Montserrat, Manuel Bonet i Muixí, Joaquín Ruiz-Giménez, i, més
esporàdicament, amb Ramon Sugranyes de Franch, auditor del Concili com
el doctor Bonet. Igualment, es refereix als personatges que tractà en temps
del Concili, Jean Guitton, l’amic de Pau VI i de Mitterrand; i, com a jesuïta,
el pare Arrupe. De qui seria més tard general de la Companyia de Jesús,
Arrupe, en repeteix una idea –que li era també molt plaent al mateix
Batllori–, és a dir, la importància que concedia Arrupe a l’ensenyament
secundari. D’Arrupe li agradaven unes coses, altres no, en part perquè a
Batllori no li feien gaire peça les personalitats carismàtiques:  «Arrupe
tenia la qualitat de poder ser a la vegada un quasi il·lús home carismàtic i
un home pràctic, com tants altres bascs» (p. 142). L’apreciava –diu– «tot i
que no m’agradaven les seves actituds carismàtiques» (p. 143).

En aquestes pàgines de la vida romana marcada pel Concili i el
postconcili no podien mancar-hi l’al·lusió de Batllori als papes del temps.
Va tractar Joan XXIII personalment –encara que de manera ocasional–,
«un home més intel·ligent que no pas culte» (p. 133). De Joan Pau II, en
diu que s’interessava per algunes de les persones de l’Opus Dei, i afegeix
que aquesta associació és el que havia estat l’Orde dels jesuïtes al segle
XVI. El Pontífex polonès necessitava l’Opus per a recuperar la fe religiosa
catòlica, amb l’ensenyament i la predicació, com ho havien fet els jesuïtes
davant la protestantització de Polònia i Àustria. Sobre aquesta organització
religiosa manifesta encara que ell havia estat un dels pocs jesuïtes que als
anys quaranta havia aplaudit l’arribada de l’Opus Dei a la cultura general
espanyola, per a ajudar a crear una alta cultura catòlica; però li causà «un
bon desengany», perquè es passaren ràpidament a l’integrisme. Sobre Joan
Pau II continua dient que és un Papa «contradictori i contrastant». Com
una de les coses millors del seu pontificat valora que hagués demanat perdó
públicament pels perjudicis causats anteriorment per la ultraortodòxia del
Vaticà i per la Inquisició. Respecte a la història del postconcili, Joan Pau
II, segons el parer del pare Batllori, hauria fet passos endavant, però també
endarrera, «i, en la història, que és moviment, aturar-se potser ja significa
fer un pas enrere» (p. 145).

El pare Batllori s’ha referit primer a les persones del temps del Concili
i del postconcili, després ho fa respecte al mateix Concili segons la seva
visió personal. Això darrer ho recullen molt bé les prologuistes d’aquest
volum, en la introducció a aquest apartat, quan diuen: «El distanciament
dels anys han permès a Miquel Batllori de fer una valoració molt pondera-
da del Concili Vaticà II. Per a ell, la gran falla històrica del Concili va ser
deixar passar l’oportunitat de resoldre els problemes que veritablement
interessaven al poble de Déu. No obstant això, aquella decepció ha acabat
convertint-se en un avantatge, ja que la tímida reforma teològica, fracassada
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llavors, ha estat acomplerta i fins i tot superada pels mateixos teòlegs,
sense que s’hagin produït reprovacions. Utilitzant un cop més la perspec-
tiva històrica, Miquel Batllori transforma el «forat negre del Concili» en
un fet beneficiós.» (p. 126). Aquests mots signifiquen que Batllori no
coincidia amb la valoració sovint repetida que el mèrit del Concili fou el
d’haver estat precisament un concili pastoral. Per a ell una de les seves les
mancances era justament haver deixat massa de banda la filosofia i la
teologia; és a dir, el fet de no haver estat un Concili també doctrinal i
moral. Allò que deia el doctor Bonet, com ho recorda el pare Batllori,
referint-se al Concili: « «No és litúrgia? No és pastoral? Fora!», que ja
llavors no m’agradava gaire, és en realitat el gran forat negre del Concili
Vaticà II [...] Les meves reflexions posteriors m’han fet veure, encara més
clar, que també l’actitud del doctor Bonet era molt exagerada [...] Ja llavors
em va saber molt greu –i ara ho remarco més– la posició dels pares del
Concili de no voler intervenir en qüestions de tipus teològic i moral.»
(p. 137).

Sense deixar la seva residència a Roma, el següent apartat, 1.7 «Entre
el món historiogràfic i el món clerical», recull principalment la seva
remarcable activitat internacional, a causa de la seva participació, sobretot,
en congressos històrics com en els de la Corona d’Aragó, o a la seva
vinculació a l’Academia de la Historia de Madrid i al Comitè Internacio-
nal de Ciències Històriques; i per la seva participació també en la Comissió
Internacional d’Història Comparada, en l’Institut d’Estudis Catalans de
Barcelona, i, en un altre ordre de coses, en l’Acadèmia Catalana del Fòrum
Vergés, centre de catalanisme cultural molt consistent i també de
catalanisme polític. Tot això va suposar per a Batllori equilibrar el seu
món romà, sovint massa clerical, com ell ho afirmava. Aquí fa encara un
esment particular a la seva relació amb Jaume Vicens Vives, que venia de
lluny, de quan s’havien conegut a Mallorca. Les autores d’aquest apartat,
en la seva introducció, divideixen encertadament el període romà del pare
Batllori en dues etapes: d’ençà de la seva arribada a Roma, el 1947, fins a
l’inici dels treballs sobre la Segona República Espanyola, el 1968, les seves
visites a Catalunya eren esporàdiques; i després de 1968 i 1991, la seva
estada a Montserrat (per mor del seu treball sobre l’Arxiu Vidal i Barraquer)
durant els tres mesos d’estiu, en el transcurs dels quals tenia interessants
converses amb els monjos Marc Taxonera, Hilari Raguer i Josep Massot i
Muntaner. En aquestes pàgines van desfilant igualment altres personatges
gravats en el record de Batllori. N’esmentarem sols els catalans: monsenyor
Higini Anglès, Martí de Riquer, Josep Maria Benítez –amb la descripció
del viatge que feren tots dos per Grècia i Bizanci, tan ben descrit i amb
tant pocs adverbis emprats per descriure llocs geogràfics i històrics tan
importants, «un viatge, inicialment historiogràfic, però realment històric
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per a nosaltres, en el doble sentit d’aquesta paraula polisèmica» (p. 162)–,
Jordi Rubió, Miquel Coll i Alentorn, Anton Cañellas.

L’últim apartat, 1.8) «Des del mirador: la personalitat intel·lectual de
Miquel Batllori», constitueix un recull dels diversos components de la seva
personalitat intel·lectual. Un mirador des d’on contempla ara els seus pas
per la Universitat de Barcelona, el doble condicionament de la seva
formació, com a universitari i com a jesuïta, les seves conviccions sobre la
història i la filosofia de la història, cultura i civilització, visió global de la
cultura catalana, i àdhuc sobre la tolerància.

2. El segon bloc d’aquest volum XIX, «Converses sobre els meus
escrits», és una autobiografia intel·lectual de Miquel Batllori. El
constitueixen les sessions de treball de 1992, a la Càtedra Ferrater Mora
de pensament contemporani, de la Universitat de Girona.

En el primer apartat, 2.1 «L’interès medieval des dels meus estudis a
Barcelona», Miquel Batllori explica com va arribar a acostar-se a catalans
medievals com Ramon Llull i a Arnau de Vilanova. Hi surten igualment
les seves relacions amb professors i amb els alumnes d’aleshores, i les
amistats que nasqueren en la seva estada a la universitat, Ferreter i Mora,
Batlle i Prats, Joan Busquets, i aquells que més va tractar, Santiago
Sobrequés i Jaume Vicens i Vives, mossèn Ramon Roquer, Anna Maria de
Saavedra, Antoni Rubió i Lluch, i Jordi Rubió i Balaguer.

Una cosa semblant fa Batllori en la segona conversa del segon apartat,
2.2 «L’humanisme i el Renaixament», en relació a aquests moviments
d’idees. L’apartat que segueix, 2.3 «El barroc literari i el polític centrats
en Baltasar Gracián i el la Guerra de 1640-1652», és particularment
interessant de seguir-lo narrat pel mateix Batllori. De Gracián, a qui conegué
en part per Eugeni d’Ors, s’interessà «des del punt de vista literari, i també
des de la seva vida com a religiós» (p. 260). En parlar del jesuïta aragonès,
el pare Batllori es refereix a Menéndez Pelayo, que no era precisament
admirador de Gracián, i de qui diu que no era tan reaccionari com la gent
pensava. Fa observar també que el catalanisme de Menéndez Pelayo era
cultural, no pas polític, en el qual camp «es mostrava tan intransigent i tan
anticatalanista com qualsevol castellà» (p. 259). Els catalans, diu Batllori,
en general han tingut simpatia envers l’autor dels Heterodoxos españoles,
«perquè s’havia presentat com un castellà catalanòfil» (p. 259). Tornant a
Gracián i Batllori, confessa de si mateix: «jo era considerat una espècie de
rèprobe  que seguia les passes de Gracián; i tant se’m va dir que seguia
Gracián –què més voldria jo que assemblar-m’hi!–, que m’interessà [...]»
(p. 263). L’atreia com a historiador i com a amic de Catalunya. La seva
admiració per Gracián no el priva de reconèixer la misogínia d’aquest
religiós, encara que després matisa una afirmació tan rodona com aquesta.
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Però solament la matisa, perquè després dirà que per a Gracián «una gran
dona, com la reina Isabel, era “una mujer muy hombre”» (p. 273).

En aquest segon bloc, en què el pare Batllori explica com arribà a
interessar-se per alguns temes de la història cultural, hi surt una figura que
tingué molt d’influx en la vida intel·lectual de Miquel Batllori: la del jesuïta
Ignasi Casanovas, fundador de la Biblioteca Balmes de Barcelona i de la
nostra revista Analecta Sacra Tarraconensia, com tot seguit es veurà en els
apartats següents. En el 2.4, «La problemàtica de la Il·lustració a Espanya i
a Europa durant el regnat de Carles III», el pare Batllori ja diu que es començà
a enllepolir pel segle XVIII, arran de la invitació que li féu el pare Casanovas
a continuar el seu treball sobre els jesuïtes de la Universitat de Cervera exiliats
a Itàlia, i que fou publicat en la Sèrie Històrica de la Biblioteca Balmes. Els
jesuïtes expulsats i la Il·lustració, uns temes que Batllori ha tractat a
bastament, i dels quals hom trobarà una molt bona reflexió en aquestes
pàgines. Cal llegir-les, i llegir-les pels aclariments que hi fa sobre jansenisme
i jesuïtes, i jesuïtes i Il·lustració. En aquest apartat hi apareixen, al marge de
la consideració sobre la Il·lustració, algunes apreciacions personals que
Batllori repetia sovint. Una és que era antifranquista i no per això fou mai
marxista, i que no fou marxista «no pel fet de ser capellà, sinó pel fet de ser
liberal» (p. 300). I una altra sobre els seus estudi: «Jo m’he vantat sempre de
no haver volgut tractar mai de dos importants temes històrics: la Inquisició
espanyola, perquè em repugna, i la Guerra Incivil espanyola, perquè l’he
soferta molt, bé que des de fora» (p. 300).

«De Jaume Balmes, pensador i polític, a Vidal i Barraquer, prelat i
patrici». Moltes coses que surten en aquest cinquè apartat (2.5) han aparegut
ja en els escrits autobiogràfics de Miquel Batllori, així com en el transcurs
de la seva obra, particularment en el volum XVI de l’Obra Completa; però
aquí es fa una bona síntesi de tot el que vol abastar el seu títol. Un
suggeriment: potser hauria calgut d’incloure-hi els cognoms Costa i Llobera,
ja que en aquest apartat es donen notícies molt interessants sobre aquest
eclesiàstic mallorquí. Fou també el pare Casanovas que despertà en Batllori
l’interès per Balmes. Del filòsof vigatà, a Batllori l’atreia la seva filosofia,
el seu interès social de Catalunya, i de Catalunya com a poble, les seves
observacions sobre el socialisme premarxià  –«a mi m’agrada més dir
«premarxià» que no «utòpic», precisava Batllori –perquè sembla que se
suposi que el marxisme «real» no era utòpic, quan la història acaba de
demostrar que n’era igualment, d’utòpic» (p. 304)–, i perquè Balmes era
liberal al màxim en l’ambient clerical del seu temps.

A mossèn Costa i Llobera, Batllori, hi arribà igualment mercès al pare
Casanovas, que ja havia fet publicar al primer fascicle d’Analecta Sacra
Tarraconensia la correspondència entre aquell clergue mallorquí i Antoni
Rubió. Torna a sortir novament Casanovas, ara com  a l’origen –de manera
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indirecta, si hom ho vol així– del cultiu de Batllori de la història
contemporània, i més en concret l’interès per Vidal i Barraquer. La
preparació de la biografia del pare Casanovas, del pare Batllori, segons
que ho diu ell mateix: «em va enllepolir i em féu veure que, si es podia
tenir un bon arxiu, es podia fer història contemporània seriosa» (p. 310).
Aquí, referint-se al pare Casanovas, fa unes observacions sobre la seva
biografia d’aquest altre jesuïta. Així, diu que, en aquest treball, manquen
dos punts molt importants. Primer la «intervenció eficacíssima» del pare
Casanovas en el triomf de la Solidaritat Catalana (1906-1907), ja que provà
als catòlics catalans que podien votar aquest partit polític: «Encarregat per
Prat de la Riba, el pare Casanovas compongué un escrit molt acurat, en
què aplicava a la situació política de Catalunya la doctrina ètica tradicio-
nal de la causa amb doble efecte [...]: És lícit d’acceptar una causa deter-
minada de la qual es puguin seguir dos efectes – un de bo i un altre de
dolent–, sempre que sigui més probable el triomf de l’efecte bo, i per tant,
la disminució de l’efecte dolent» (p. 311). La segona mancança de la
biografia de Casanovas és que no s’hi esmenta que aquest religiós, invitat
per Prat de la Riba, féu algunes correccions als articles periodístics de
Maragall sobre la Setmana Tràgica, i com d’aquesta d’aquesta manera
pogueren arribar aquests escrits a les mans dels burgesos catalans, a través
de les pàgines de La Veu de Catalunya. Aquestes dues llacunes de la
biografia de Casanovas són degudes al fet que Batllori no posseïa, en ser
publicada, la documentació necessària per a haver-les evitat.

No abandona encara el pare Batllori la figura del pare Casanovas. S’hi
referí quan el cardenal Vidal i Barraquer li demanà que redactés el missatge
dels bisbes catalans a les Corts Constituents de 1931, però fou el mateix
Casanovas qui proposà al prelat que ho fes un altre jesuïta, el pare Narcís
Noguer, molt amic de Casanovas, molt català com ell, però molt integrista a
diferència d’ell, que era més tost catolicoliberal. Així aquest discurs dels bisbes
catalans adoptà l’aire integrista que tenia, semblant als de les altres províncies
eclesiàstiques d’Espanya. Resulten molt interessants les conclusions que
Batllori va traient del seu treball sobre l’Arxiu Vidal i Barraquer, i els seus,
pocs, però aclaridors judicis sobre el pensament polític del cardenal.

3. El tercer bloc, «Testimoniatges autobiogràfics», complementa, com
ho diu Solervicens en la «Nota Editorial», els dos blocs anteriors. S’hi
recullen novament temes de la infantesa de Batllori, sota l’irònic títol, 3.1
«Cromos d’una infància burgesa». Igualment, s’hi transcriuen dues entre-
vistes telefòniques: Una, que també porta un títol suggerent i irònic, amb
Ramon Barnils, Quim Monzó i Jordi Vendrell, 3.2 «Humorisme: El lloro,
el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico», de l’any 1985, en la qual
sobresurt el «distingit humorisme» del pare Batllori, segons Solervicens;
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l’altra, 3.3 «Religiositat», una entrevista de to ja més seriós que li féu,
molt ben dirigida, Josep Masllorens en 1999, i que mostra l’espiritualitat
religiosa del pare Batllori. Aquesta entrevista és potser un dels llocs on el
pare Batllori deixa entreveure més la seva ànima com a cristià i com a
religiós. És interessant de descobrir-hi com vivia la seva fe: «Jo gaudeixo
del dubte. M’hi trobo bé, en el dubte» (p. 377). Deu ser per això, que les
figures que més el fascinen de la Sagrada Escriptura, després del Fundador
de l’Església i de Maria, són els dos Deixebles d’Emmaús. A la base de
l’espiritualitat de Batllori hi ha, com ell mateix ho manifesta, la seva mare,
que li transmeté el sentit de la sobrenaturalitat i una escala de valors.
Aquesta dimensió transcendent, ben cultivada després de la seva infante-
sa, l’emmenà a la professió religiosa, de la qual diu ja al final de la seva
existència: «estic satisfet de ser jesuïta» (p. 385). És també a causa de la
seva serena i madura espiritualitat que el pare Batllori, en ser preguntat
sobre la solitud que pot experimentar la vida del religiós, exclama: «La
solitud pura, no l’he sentida mai, perquè sempre m’he sentit molt acostat a
la divinitat i molt ajudat per ella [...] Sempre, en el fons, he conservat una
presència de Déu que m’ha impedit de sentir-me sol» (p. 385-386). I al
final de l’entrevista, i en albirar també el final de la seva existència a la
terra, el nostre religiós conclou: «M’atanso a la Veritat, i espero acostar-
m’hi encara més.» (p. 386)

L’últim apartat del tercer bloc és, després dels de tema autobiogràfic,
un retorn a la vida intel·lectual del pare Batllori. Es tracta de dos reports –
diguem ací, i pel nostre compte, que al pare Batllori no li agradava
d’anomenar «ponències» les comunicacions científiques, ja que, segons
ell, les que «ponen» són les gallines–, que foren llegits arran del quart
centenari del naixement de Gracián, a Osca i a Berlín, 4.1 «Mig segle amb
Gracián». Són dos reports, doncs, molt prolixos sobre la personalitat i obra
del jesuïta al qual era tan afeccionat Miquel Batllori.

4. El penúltim bloc aplega els treballs de síntesi que el pare Batllori
redactà mentre publicava la seva Obra Completa, després de l’aparició del
volum monogràfic corresponent. Aquí hom trobarà, 4.1, el «Pròleg a una
història de la cultura catalana», que es refereix al «Pròleg» de Pere Gabriel
(dir.), Història de la cultura catalana; i els apartats 4.2 «Mig segle
d’historiografia col·lectiva sobre la Corona d’Aragó», 4.3 «La Universitat
de València en la política universitària de la Corona d’Aragó», 4.4 «Sant
Francesc de Borja i la fundació del Col·legi Romà, ara Universitat
Gregoriana», 4.5 «En el IV centenari de l’establiment dels jesuïtes a la ciutat
de Manresa (1602-2002)», 4.6 «Baltasar Gracián, escriptor i escripturista»,
que fou la lliçó doctoral pronunciada arran de la sessió d’investidura del
mateix pare Batllori com a  doctor honoris causa de la Universitat Pontifícia
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de Comillas, 2002; 4.7 «Barcelona i Catalunya en l’obra de Gracián», o sia
el discurs de recepció del Pemio Nacional de las Letras Española, 2002, i
l’apartat 4.8 «Historiografia i recuperació del pensament del Set-cents i en
el Vuit-cents: Ignasi Casanovas i Frederic Clascar».

Ens entretindrem un xic en aquest vuitè apartat perquè té a veure amb
el fundador d’aquesta revista, Analecta Sacra Tarraconensia, per
l’innegable interès de l’article i pels aspectes nous de la personalitat i obra
de dos significatius personatges de la vida cultural del clergat barceloní
del segle XX. Sense voler fer unes biografies paral·leles, a la manera de
Plutarc, Batllori va comparant les coincidències, semblances i diferències
de mossèn Clascar i del pare Casanovas. De Clascar, acusat de
filomodernisme, el pare Batllori n’assenyala que la posició d’aquest clergue
pel que fa a la història de l’origen del cristianisme és una mica paral·lela a
la de monsenyor Duchesne. En això no es pot pas dir que coincidís amb
Casanovas, de doctrina segura i il·lustrada. Un punt de contacte i un altre
de divergència tingueren  les seves relacions amb Prat de la Riba, el qual
tenia més confiança en Casanovas, i no tanta amb en Clascar (d’aquesta
confiança de Prat de la Riba en el pare Casanovas ens hem referit ja en
tractar de l’apartat 2.5). Un altre punt és el fet que ens explica el mateix
pare Batllori, quan, en ordenar, el 1940, l’arxiu del pare Casanovas, per
traslladar els seus papers més importants (correspondència amb Torras i
Bages, Ruyra, Maragall) al despatx que el pare Casanovas tenia a la Bi-
blioteca Balmes, s’adonà el jove Batllori que no hi apareixia cap carta de
Casanovas a Clascar. Els tres punts de coincidència i de contrast els
constitueixen la posició d’aquests dos eclesiàstics, pel que fa a la qüestió
de la vida litúrgica, al tomisme, als estudis bíblics, a l’estètica i a la
sociologia. També esmenta ací el pare Batllori les convergències de
Casanovas i de Clascar amb mossèn Eudald Serra i Buixó, cofundador de
la Balmesiana junt amb el pare Casanovas, en el treball seu de divulgació
de la devoció popular en el Foment de Pietat Catalana.

L’últim apartat, 4.9, conté la «Lliçó magistral en l’acte d’investidura
com a doctor Honoris causa per onze universitats de l’àmbit català (Barce-
lona, Santa Maria del Mar, 23 de maig de 2002)». Una magnífica lliçó
plena d’ironia, saviesa i ciència. Aquí es veu el fi humorisme que va fer
aparèixer  el mateix pare Batllori en la intervenció que va tenir en aquell
acte que li era tributat, quan ja s’apropava el final de la seva existència, en
llegir: «No crec que, a Barcelona, s’haguessin mai trobat tantes Universitats,
més tres que ja s’ha anticipat i tres més que s’hi adhereixen per a celebrar
un solemníssim funeral corpore uiuente et insepulto, amb dos cardenals,
un arquebisbe, un grapat de bisbes, dos abats, i capellans a desdir.» Foren
serioses, però, la captinença i les paraules de Batllori en aquell acte, quan
s’adreçà al cardenal Arxiver i Bibliotecari de la Santa Seu, al qual, per
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deferència, se li adreçà en castellà –perquè el purpurat era d’origen argentí,
Jorge María Mejía–, però per recordar també al representant de la Santa
Seu per a aquella circumstància la repressió que havia sofert la llengua
catalana en decennis recents, així com «durante la primera Dictadura en
1923-1930, en lamentable, y lamentada, connivencia con Roma» (p. 505).

5. El cinquè i últim bloc, «Notes crítiques» conté cinquanta-set treballs
entre pròlegs i ressenyes escrits per Miquel Batllori. Assenyalem el Discurs
al Consejo General de la Abogacía Española, de 2001, sobre sant Ramon
de Penyafort; els tres escrits sobre els Borja; dos més relacionats amb
Montserrat, la seva impremta, i Montserrat en l’espiritualitat ignasiana;
una conferència sobre el doctor Joan Baptista Manyà, de 2002. En la
subdivisió d’aquest bloc, «Personatges per a una nova galeria», hi apareixen
els que el pare Batllori va conèixer i tractar personalment com Gregorio
Marañón, Anna  M. de Saavedra, monsenyor Higini Anglès, Agustí Duran
i Sanpere, Francesc de Borja Moll, Martí de Riquer, Albert Manent.  Hi ha
encara un Colofó que és l’entrevista de Sil Alameda, «Un jesuïta vitalment
crític enfront de l’Església institucional». Un títol una mica, diguem-ne
sensacionalista, però que presenta la visió del pare Batllori sobre alguns
problemes de molta actualitat en l’Església dels inicis del segon mil·lenni,
com la vida sexual del clergat, el celibat dels clergues, els mètodes
anticonceptius; punts respecte dels quals, més que donar-hi respostes
immediates les suggereix i on, sovint, fa una crítica en dimensió oberturista
–per dir-ho d’alguna manera– sobre la doctrina moral de l’Església i la
seva disciplina actual pel que fa a la vida sacerdotal. En aquesta mateixa
entrevista, Batllori, després de repetir el que en altres llocs ja havia dit
sobre la situació de l’Església a començament del segle XXI, i que ell defineix
com la d’un fracàs del Concili Vaticà II, rebla amb decisió la descripció de
l’ambient reaccionari que hi havia, abans del Concili, en alguns components
de la Companyia de Jesús i del clergat espanyol. Dels jesuïtes que podien
respondre a aquesta descripció, diu que eren inaguantables, més encara
que els del clergat secular, «porque eran españoles y clérigos, y con una
especie de roña de siglos muchos de ellos, pátina» (p. 638). Amb aquest
mots es referia Batllori als jesuïtes vells i espanyols que ell havia conegut
en les diverses comunitats on visqué. I és que és ben cert allò que el mateix
pare Batllori deia en diverses ocasions, i que torna a expressar en aquesta
entrevista; verbigràcia, que no podia suportar els vells i que ell mateix no
volia ser-ne, de vell, almenys com aquells que «no podia suportar».

Transmeten més sensació de serenitat les respostes de Miquel Batllori
a les  preguntes que li va presentar el pare Josep M. Benítez, quan aquest
preparava el llibre, que ell va codirigir, sobre jesuïtes significatius de l’Orde.
Ací reapareixen els sentiments religiosos més profunds del pare Batllori,
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com també la seva perspectiva de futur respecte de la Companyia de Jesús,
la qual: «Si vol restar fidel a sant Ignasi, haurà d’ésser plural, i conjugant
religió i estudi». Referint-se encara al seu caràcter, Batllori diu humilment
que ha hagut de «lluitar sempre contra l’autocomplaença estèril». El pare
Miquel Batllori acaba responent les preguntes de Benítez –i d’aquesta faisó
fineix igualment el volum de «Records personals i últims escrits»–, amb
un refrany de Cató/Ciceró, «Serit arbores quae alteri saeculo prosint», i
amb un «enigmàtic» aforisme batllorià: «He salvat la meva vida i la meva
vocació mercès a un humorisme transcendental.» (p. 645).

En dic «enigmàtic», d’aquest aforisme del pare Batllori, perquè costa
d’entendre. No és fàcil de comprendre, per exemple, que algú es pugui fer
jesuïta –i aguantar després tota la vida aquesta opció– per «un humorisme
transcendental». Tanmateix, allà on he trobat que ho explica el mateix pare
Batllori és en una conversa que mantingué amb Llorenç Gomis i Jordi Pérez,
el mes de novembre de 2002, «Miquel Batllori: «Hice historia porque es el
transfondo de todo»», i que aparegué en la revista El Ciervo, l’any 2003.
Aquí,  referint-se a l’«humorisme transcendental», diu: «Sin humorismo uno
no puede aceptar que le hagan estudiar la ‘Retórica’ que nos hicieron estu-
diar. Y como esto bastantes cosas. Sin ese humorismo transcendental cómo
se podía estudiar eso, por amor de Dios. Este humorismo tiene sin embargo
dos aspectos. Por un lado podría tener un sentido kantiano: el humorismo
no es una cosa banal, sino que es algo transcendental, de todo el pensa-
miento. Dentro de mi pensamiento hay siempre un filón de carácter humo-
rístico. Por otro lado, lo transcendente tiene un sentido filosófico y religio-
so a la vez. Es una palabra muy polisémica para mí.» (p. 10). El teòleg J.M.
Rovira Belloso, en preguntar-li no fa gaire sobre el significat d’aquest
aforisme, va respondre’m espontàniament i col·loquial: «És que Nostre
Senyor feia un acudit al pare Batllori».

No sé si és una impertinència, però ja que he citat una entrevista al
pare Batllori que no es troba en aquest volum, ho torno a fer amb altres
dues que, al meu judici foren també ben realitzades: la que li féu, en 1990,
Susana Borràs Alomar, «Entrevista acumulativa: la experiencia investiga-
dora de Miquel Batllori, S.I.», publicada en Anthropos, n. 112, en què
Batllori disserta sobre el mètode històric; i la de Pep Blay, «Miquel Batllori,
la petjada de la cultura catalana a Europa», Cultura, n. 38, que em sembla
molt interessant pels aclariments que fa el mateix Batllori sobre el seu
humanisme: «A mi m’han repetit tantes vegades que sóc humanista que ni
jo mateix m’ho crec»;  sobre el seu «liberalisme catòlic» – li agradava al
pare Batllori de fer notar als qui estudiaven aquest tema la distinció entre
catòlics liberals i liberals catòlics, que manlleva a J. A. Maravall–, i sobre
el seu catalanisme.

Aquest volum de l’Obra Completa, mercès a la tasca infatigable de
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Batllori, ha desbordat, segons que diu Josep Solervicens, coordinador de
l’Obra, les previsions esbossades en la nota editorial del primer volum (p.
649). Ens n’alegrem, d’aquest desbordament. És el que ens permet de veure
la intimitat de la pròpia biografia de Miquel Batllori, la seva religiositat i
humanisme i fi humorisme.

Jo hi he vist un Batllori –a qui li agradava molt de saber els orígens
familiars de cadascú, perquè deia que això l’ajudava a comprendre les per-
sones– satisfet de la seva procedència burgesa, a qui li abellia també de
reconèixer i relacionar els cognoms de les nissagues aristocràtiques, amb
els representants de les quals es relacionava de grat. M’he adonat dels seus
posicionaments ideològics, de la seva visió social, que passava per un gran
sentit de la justícia, i que no fou marxista per liberal. El seu era un
liberalisme en un sentit polític, no pas econòmic o moral. De fet, es definia
com un jesuïta liberal, liberal i lliurepensador, almenys fins allà on podia
arribar la seva fe. Un jesuïta català a Roma, amb un catalanisme decidit,
tanmateix un catalanisme cultural que no sé pas si es podria parangonar
amb el nacionalisme polític català contemporani, ja sigui –diguem-m’ho
així, per fer-ho curt– a la manera de Pujol o a la de Maragall. Un eclesiàstic
a Roma a  qui no li agradava gaire l’ambient clerical, ni el de la Cúria
romana, ni el dels mateixos jesuïtes, però que hi estava ficat –força menys
del que podria semblar a qui no conegués la seva vida i activitat–, i a qui,
amb tot, li feien gràcia algunes «pettegolezzi» clericals i no tan clericals.
Una vida rica en relacions socials i austera en la seva intimitat. D’una
conversa encisadora i ràpida –sovint era més veloç el seu pensament que
les seves paraules, cosa que no li plaïa gens. I era un bon amic dels seus
amics, deixebles i estudiants; exquisit en el seu tracte –més distant i més
irònic però, i fins més dur, amb els reaccionaris, integristes, feixistes,
espanyolistes i franquistes.

Que el pare Miquel Batllori hagués estat un gran humanista i historia-
dor, ja ens n’hem pogut adonar prou en els diversos volums de la seva
Obra Completa. Tanmateix, aquest volum ens ha permès d’entrar –com ja
ho hem dit més amunt– en la seva intimitat com a persona. És, entre altres
coses, el mèrit dels qui l’han fet. El mèrit, és clar, de la discreta i eficaç
direcció –«amical i encertada», en deia el pare Batllori (p. 631)– d’aquesta
Obra, a càrrec d’Eulàlia Duran, de la bona disponibilitat de l’editor, Eliseu
Climent, i del bon treball del seu coordinador, Josep Solervicens. Els n’hem
d’estar pregonament agraïts.

Ramon CORTS I BLAY

Director d’«Analecta Sacra Tarraconensia»
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Salvador RAMON I VIÑAS, Canonges, comensals i beneficiats de la Seu de Tarragona.
Separata del Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica Tarra-
conense, núms. 21-22 (Tarragona, 1999-2000), 355 p. il.

El autor, antiguo archivero capitular de Tarragona, recoge en esta obra los
datos de los canónigos, comensales y beneficiados de la catedral de Tarragona
desde el siglo XIII hasta el XX, que ha podido hallar a lo largo de treinta años en
los libros oficiales de los archivos archiepiscopales tarraconenses, completando
la lista que diera el presbítero Sanç Capdevila en su obra La Seu de Tarragona.
No se trata de la biografía de dichos eclesiásticos, sino de su ficha con los datos
de toma de posesión y cese por renuncia o muerte de los cargos que tuvieron,
indicando algunas veces otros datos biográficos esenciales pero breves. Sabe-
mos que la catedral de Tarragona tenía ya canónigos cuando en 1154 el arzobis-
po Bernat Tort instituyó una comunidad canonical bajo la regla de san Agustín,
según los usos de San Rufo de Aviñón, donde él mismo había sido canónigo y
abad y de donde trajo algunos canónigos, y entre ellos al primer prior, aunque el
número de canónigos, dignidades y oficios varió con los siglos. El autor da la
lista de los canónigos por siglos (XIII-XX) y orden alfabético y luego por orden
cronológico en cada dignidad que ocuparon, consignando la fecha de su toma
de posesión o primera noticia documentada y la última referencia, renuncia o
muerte de cada uno, indicando los documentos de donde obtiene dicha informa-
ción. Luego pasa a relacionar los comensales que ayudaban a los canónigos en
el culto de la catedral (siglos XIV-XIX) diciendo las «misas bajas» y administran-
do los sacramentos y comían en el refectorio con los canónigos –de aquí su
nombre de comensales–, antes que los beneficiados, que ocupaban el tercer y
último lugar. En el siglo XIV eran 40 y desde el XV 24, hasta que fueron suprimi-
dos por el Concordato de 1851. De todos da los mismos datos que los canóni-
gos, pero sólo por orden alfabético y no de comensalías. Sigue después con el
catálogo de los beneficiados, que, como su nombre indica, cada uno vivía de las
rentas de sus beneficios, a cambio de determinados sufragios por los fundado-
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res del mismo. En tiempos hubo hasta 74 beneficios fundados, hasta que en
1768 quedaron en 40, a partir de 1851 20 y en 1981 el arzobispo Pont nombró
canónigos a los pocos beneficiados que quedaban. Estos beneficiados van rela-
cionados no por beneficios sino por siglos, y dentro de cada siglo por orden
alfabético. El volumen acaba con la relación de los maestros de capilla y orga-
nistas que ha tenido la catedral tarraconense desde el siglo XIV hasta el XX. A
cada uno de los grupos –canónigos, comensales y beneficiados– le precede una
brevísima introducción, que hubiéramos deseado que fuera más extensa, porque
el tema lo merece, así como al final una visión global valorativa de la extrac-
ción, cargos, problemas, figuras ilustres e influencia de canónigos, comensales
y beneficiados. Notamos que algunos nombres y con los mismos datos pueden
hallarse repetidos hasta tres veces: por orden alfabético, por orden cronológico
y dentro de cada dignidad. Creemos que hubiera sido mejor dar la lista de cada
grupo por orden cronológico y al final hacer un simple índice alfabético común
para facilitar su consulta. De todas maneras, como se dice, «quod abundat non
nocet». Y lo cierto es que debemos felicitar calurosamente a su autor por el
inmenso y paciente trabajo que ha tenido de ir recogiendo datos sobre los tres
mil eclesiásticos que sirvieron en la catedral de Tarragona a lo largo de más de
siete siglos. Ojalá que todos los archiveros de Cataluña y aún de España hicie-
ran lo mismo pues, a diferencia de los obispos, los eclesiásticos de segundo y
tercer rango, como canónigos, comensales o racioneros y beneficiados, no han
llamado la atención de los historiadores para recuperar sus datos biográficos,
cuando lo cierto es que unos y otros tuvieron un papel más o menos relevante
dentro de la ciudad y diócesis, y en todo caso realizaron un trabajo pastoral
imposible de cuantificar, pero fácil de vislumbrar, a menudo intenso y digno de
ser reseñado.

E. ZARAGOZA

IGNASI D’ANTIOQUIA, Cartes. Introducció, text revisat, traducció i notes de Josep
Rius-Camps (vols. I i II). Barcelona, Fundació Bernat Metge 2001. 263 i
305 p.

Tretze, quatre o set: quantes són les cartes escrites per Ignasi d’Antioquia?
Si entre el segle XIX i el XX s’havia aconseguit un cert consens entorn de les set
cartes ignasianes que transmet la recensió mitjana, Rius-Camps proposa ara de
trencar-lo definitivament, després d’haver estudiat cada una de les cartes
d’aquesta recensió en sengles articles apareguts entre 1988 i 1997 a la Revista
Catalana de Teologia. De manera que, perfilant una hipòtesi formulada fa un
cert temps, la tesi de Rius-Camps se sintetitza dient que el bisbe Ignasi va escriure
quatre cartes: Als romans, als magnesis, als tral·lians i als efesis. Per divisió o
desdoblament de les tres darreres cartes, un autor de la segona meitat del segle
III, de mentalitat decididament postnicena, va formar sis de les set cartes que
constitueixen l’anomenada recensió mitjana. L’edició i l’estudi de Rius-Camps
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és, doncs, una proposta cridada a tenir repercussions pregones en l’estudi de la
generació apostòlica i postapostòlica immediata, a cavall dels segle primer i
segon, i a suscitar un debat de conseqüències per ara imprevisibles.

Perquè, com el lector pot suposar, l’agosarada proposta de Rius-Camps no
es refereix només a un problema de transmissió-manipulació de textos. Hi ha
molts altres aspectes involucrats, començant per la figura d’Ignasi, bisbe super-
visor de tot Síria i no només d’Antioquia, deixeble de Jesús i testimoni ocular
del Ressuscitat, adversari declarat dels docetes. De jove, Ignasi hauria estat
deixeble de Jesús, hauria estat també testimoni ocular de la Passió i de la
Resurrecció i hauria sofert el martiri abans de la persecució de Trajà. Les seves
lletres haurien estat escrites cap al final del segle primer i no a principis del
segon, com ha estat habitual d’afirmar. La mort d’Ignasi ha d’ésser vinculada
amb els desordres interns de la comunitat cristiana de Síria, principalment a
propòsit de la controvèrsia doceta, desordres que motivaren la condemna capi-
tal del responsable d’aquella comunitat, reduït prèviament a la condició d’esclau
i tramès a Roma perquè amb altres condemnats a mort fos lliurat a les feres.
L’antidocetisme d’Ignasi connectaria així amb el de les cartes joàniques, si no
n’era estrictament contemporani. La literatura ignasiana és, doncs, paral·lela a
la neotestamentària, es podria datar entre els anys setanta i noranta, i des d’aquest
punt de vista l’anàlisi dels seus continguts, de la seva terminologia i de la pecu-
liar situació històrica que deixa entreveure és una dada que pren un relleu
extraordinari en l’estudi dels orígens cristians. D’altra banda, no podria passar
desapercebuda als exegetes la proximitat de les cartes d’Ignasi a l’evangeli ac-
tual de Mateu, que Rius-Camps subratlla amb oportunitat, a propòsit de la
polèmica antidoceta.

És evident que l’estudi introductori de Rius-Camps no detalla tots els
aspectes implicats en la seva proposta. Una introducció no seria el lloc de
plantejar en tota la seva amplitud la confrontació de la literatura ignasiana –ell
era dels «qui ab initio ipsi viderunt» (Lc 1, 2)– amb els evangelis i altres escrits
apostòlics, ni tan sols amb la Didaxh// o amb el Poimh//n, l’escrit d’Hermas.
Rius-Camps en té prou d’assenyalar els trets fonamentals de la biografia d’Ignasi:
és un bisbe o, millor dit, un baró apostòlic que supervisa tota l’església de Síria,
que mai no parla d’ell com d’un bisbe resident en una determinada ciutat, ni del
seu eventual successor, un cop martiritzat, ni del col·legi de preveres que regia
cada comunitat. La seva jurisdicció, doncs, per dir-ho en terminologia canònica
molt posterior, no es limitava a la seu d’Antioquia, com s’ha anat suposant des
de fa molt de temps, sinó que era molt més ampla. Des d’aquest punt de vista la
situació i l’estructura eclesial sembla prou fluida, molt menys fixada que com
ho serà més endavant. Rius-Camps remarca oportunament que en la carta d’Ignasi
als Romans, «quan parla de la presidència que aquesta comunitat exerceix, no
esmenta per res el seu bisbe» (p. 16). Dins la fluïdesa, però, ja traspua algun tret
incipient d’ esquemes organitzatius eclesials: tot i essent ampla, la funció del
supervisor s’exerceix sobre les comunitats disseminades en una determinada
província romana: Ignasi és bisbe de Síria, com Ireneu –segons Eusebi–
supervisava les comunitats de la Gàl·lia romana, i Policarp –segons Ireneu– era
bisbe de la província d’Àsia. És lícit concloure que el cristianisme primitiu
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s’organitza territorialment seguint els esquemes de l’imperi, entès com oikumene?
Aquesta manera de fer diu quelcom sobre la consciència de la universalitat de
l’evangeli que hom anuncia? En quin moment precís s’origina o s’ha originat la
consciència d’aquesta universalitat? En aquest context, què significa la polèmica
ignasiana contra els judaïtzants? Les preguntes es fan interminables.

Ignasi deixa clar que la seva condemna no és conseqüència de cap
persecució, ans que ell mateix es lliurà a les autoritats imperials, assumint les
responsabilitats dels aldarulls que van dividir l’església de Síria, fins al punt de
cridar l’atenció a les autoritats romanes. Aquestes van actuar, com s’ha vist, de
forma rude: el reduïren a la condició d’esclau i el condemnaren a mort: era un
avís ben clar per a totes les comunitats cristianes de Síria. A la presó d’Esmirna,
uns enviats de l’església de Síria van fer saber a Ignasi que les seves comunitats
havien fet les paus entre elles, primer fruit positiu del seu sacrifici.

Aquests punts de la biografia d’Ignasi són aclarits en l’obra de Rius-Camps
només en els seus trets essencials. El desplegament de totes les qüestions
implicades en la nova datació de l’epistolari ignasià necessita una panòplia
d’estudis analítics ulteriors, conduïts, si és possible, amb el mateix rigor i
aportació de dades de què ha estat capaç Rius-Camps en els seus treballs. Aquesta
és l’única manera de confirmar o de matisar els punts de vista agosarats de
Rius-Camps. Suposo que és fàcil de comprendre que discutir, aprofundir i en
definitiva renovar a fons els estudis sobre una figura tan especial com Ignasi
d’Antioquia només pot ésser beneficiós per a obtenir un coneixement més detallat
de la difusió del cristianisme primitiu, amb les seves tensions i les seves incipients
formes d’organització.

La recensió mitjana de les cartes d’Ignasi (als Esmirnesos, a Policarp, als
Efesis, als Magnesis, als Tral·lians, als Filadelfis, als Romans) remunta a
l’anomenada compilació policarpiana, que, de fet, constava de les sis lletres a
les comunitats gregues i ignorava la lletra als Romans. Presents a la biblioteca
de Cesarea de Palestina, Eusebi les ordenà segons els dos llocs d’expedició que
es llegeixen a les cartes després de la seva manipulació. Escrites des d’Esmirna:
als efesis, als magnesis, als tral·lians, als romans. Escrites des de Troas: als
filadelfis, als esmirnesos, a Policarp. Rius-Camps demostra que l’ordre de la
compilació policarpiana, anterior a la reordenació d’Eusebi, respon millor a la
ordenació de les cartes en els manuscrits i versions que les han transmeses, on
la carta als Romans apareix sempre en darrera posició o incorporada al
Martyrium.

Sense la carta als Romans, les sis lletres de la dita compilació són editades
en el primer volum. En el segon hi ha les quatre lletres que l’editor considera les
úniques autèntiques d’Ignasi, restituïdes al seu tenor primitiu, un cop desfeta la
manipulació del refonedor, que de tres lletres en va fer sis, i les interpolacions
que hi va introduir per a soldar les diverses peces. De manera que l’edició
profundament revolucionària de Rius-Camps conserva encara el darrer estrat de
la tradició ignasiana, tal com l’havia deixat la crítica històrica anterior, i permet
de confrontar-lo còmodament amb la proposta de nova planta i de nova
reordenació del textos, un cop l’autor els ha sotmesos a una implacable crítica
interna i a unes anàlisis molt rigoroses des del punt de vista filològic i històric.
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El lector ho podrà verificar llegint amb la paciència que és del cas els aparats
crítics, les notes complementàries i els extensos comentaris, molt detallats, a
cadascuna de les cartes. La ratio editionis exposada al final de la introducció
del primer volum dóna les claus per a identificar tot d’una els textos que l’autor
considera interpolats, la nova divisió en capítols i paràgrafs i, en general, la
presentació dels textos d’Ignasi en la compilació policarpiana i en la nova for-
ma crítica ara adoptada.

Ignasi d’Antioquia havia estat apreciat com un testimoni excepcional de la
més arcaica organització de la jerarquia eclesiàstica en bisbe, preveres i diaques.
Rius-Camps, en canvi, té com a espuris tots els fragments on s’afirma aquesta
triple divisió en les cartes ignasianes i la «teologia» que s’hi refereix. Fins i tot
arriba a suposar que les interpolacions poden ésser degudes a les dificultats a
ésser acceptat experimentades per algun membre de la jerarquia, potser jove. Si
això algú ho podria considerar una pèrdua, en canvi hi ha molts altres elements
posats en relleu en aquests i en els altres estudis ignasians de Rius-Camps que
són d’una punyent actualitat. Per exemple, la cristologia d’Ignasi, de tipus
ascendent, amb una vigorosa afirmació de la divinitat de Jesús; o la seva polèmica
antijudaïtzant, i l’afirmació de l’eucaristia com a realitat de la carn de Crist,
com fou real la històrica, contra el docetisme. És evident que, un cop exporgades
i situades entre els anys setanta i noranta, les cartes d’Ignasi guanyen com a
tresor d’informacions sobre la vida d’una molt primitiva Església, encara en
procés de formació, on ja hi ha trets definits sobre estratificació de funcions, en
forma tothora fluida que encara no ha decantat formalment l’estructura que
adoptarà definitivament la generació que succeirà els darrers barons apostòlics.

Per totes aquestes qüestions i per moltes altres que aquí seria enutjós de
voler esbrinar una per una, els dos volums de Rius-Camps amb l’edició de les
cartes d’Ignasi d’Antioquia constitueixen una novetat editorial de primera mag-
nitud en els estudis de la patrística més remota. En realitat es pot considerar
«patrística» la literatura d’un testimoni de l’excepcionalitat d’Ignasi? No. Segons
Rius-Camps, Ignasi posa en contacte el lector d’avui amb el cor de l’església
apostòlica, una església que és a punt d’extingir-se, però que guarda gelosament
(i amb quina força!) el seu primer impuls, infós pels testimonis de la primera
hora. Té res d’estrany que l’Ignasi expurgat estigui en la mateixa sintonia de
preocupacions que el redactor de l’evangeli de la infància mateuà? I sigui dit
això a títol d’exemple del que les preses de posició de Rius-Camps permetran
d’aprofundir.

Una paraula de felicitació ha d’ésser adreçada des d’aquí als responsables
tècnics i als darrers responsables de la Fundació Bernat Metge. Si un treball
científic sempre és perfectible per definició i, per tant, si és perfectament obirable
que el treball de Rius-Camps sigui sotmès a una discussió ferrenya –amb la
qual, independentment del resultat, tothom hi guanyaria–, bé cal dir que els
riscs de tota mena que ha pres la Fundació publicant aquest treball queden
compensats pels beneficis d’ordre cultural que reportarà la seva difusió. El qui
signa aquestes línies no té constància, degut a les seves limitacions insupera-
bles, que mai la Fundació hagi publicat un text grec antic amb un grau de
compromís i d’ambició pròpiament científica tan explícit com el que batega en
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el treball de Rius-Camps. És evident que amb aquestes paraules no voldríem
menysvalorar el treball ímprobe de cap dels col·laboradors antics ni actuals de
la F.B.M. Però hi ha treballs i treballs. El que ara és objecte de la nostra atenció,
precedit per anys de reflexió i de feina de llima i cisell, representa una veritable
revolució i l’aparició de quelcom nou en la panoràmica dels textos antics. De
fet, tot un autor queda redimensionat de dalt a baix, gràcies a l’estudi meticulós
i a la recomposició dels seus escrits. Per això mateix es pot augurar un futur
falaguer als dos volums de lletres d’Ignasi, dit d’Antioquia. Entenguem-nos: res
de flors i violes, ans, si tot ha d’anar bé, apareixeran discussions, crítiques,
precisions i contradiccions. Però les ciències avancen sempre per aquestes
incòmodes carreres, i ara el treball de Rius-Camps constitueix una invitació
formidable a fer un tros, i no pas anodí, en el coneixement de la realitat cristiana
que fa de pont entre la generació apostòlica i aquella que haurà vist desaparèixer
tots els testimonis de la primera hora.

Deliberadament només hem fet referència a algunes de les múltiples
qüestions doctrinals tocades en aquests escrits arcaics. La radicalitat de la
reconstrucció del text ignasià operada per Rius-Camps és un punt que ja pessiga
prou i no hem volgut embrancar-nos a treure conseqüències precipitades en un
altre ordre de coses. Quan la crítica assumeixi amb la seva circumspecció habi-
tual les propostes de Rius-Camps, ja s’anirà veient com es recompon tot el món
circumdant afectat: la formació dels escrits neotestamentaris, les més primitives
fórmules cristològiques i trinitàries, la recepció de l’evangeli en cercles
judaïtzants i hel·lenístics il·lustrats, que entren en competència amb el(s) grup(s)
apostòlic(s). Les lletres d’Ignasi són escrits de circumstàncies: contenen dades,
però també silencis. Tot haurà d’ésser convenientment sospesat i matisat. Bo i
tenint en compte, doncs, que els resultats científics són revisables, reputem
simptomàtic que la primera impressió que desvetlla la lectura dels dos volums
editats per Rius-Camps és que s’ha obert una perspectiva de treball molt
interessant, no només pel que fa a l’autenticitat dels textos ignasians, ans sobretot
per la llum que projecten sobre un entorn històric encara imperfectament conegut.
Per aquesta causa, gosaríem demanar al mateix Rius-Camps i als especialistes
catalans en època neotestamentària que prossegueixin i consolidin els estudis
coronats ara per una publicació que donarà joc i feina.

Jaume DE PUIG OLIVER

Jesús M. de BUJANDA, Index Librorum Prohibitorum 1600-1966. (Index de Livres
Interdits, XI). Genève, Librairie Droz 2002. 982 p.

Catálogo completo de los libros prohibidos por la Sagrada Congregación
del Índice desde 1600 hasta su supresión en 1966, después del Concilio Vatica-
no II. Se ofrecen breves reseñas biográficas de los casi tres mil autores recopi-
lados, con indicaciones de la localización, y descripción de las casi cinco mil
reseñadas. La fecha o fechas de condenación son las que figuran en el Índice de
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1948. Esta recopilación presenta un enorme interés para filósofos y teólogos,
historiadores de las mentalidades y cultura. Contiene la relación de las bibliote-
cas citadas en p. 963-971.

    A.S.T.

Manuel GUTIÉRREZ TUÑÓN, Diccionario de Castellano Antiguo. Léxico español
medieval y del Siglo de Oro. (Dido Diccionarios, 21). Cuenca-Madrid, Edi-
torial Alfonsípolis y Alderabán Ediciones 2002. 301 p.

Recopilación, ordenada alfabéticamente en forma de diccionario, de los
términos arcaicos del castellano medieval y barroco hasta finales del siglo XVII,
elaborada con la finalidad de facilitar la lectura y una mejor comprensión de los
textos clásicos castellanos. Se recogen los barbarismos más usados (principal-
mente italianismos y galicismos) y también catalanismos. El autor nos advierte,
excepcionalmente, una sola vez, en la pág. 170 de un solo (!?) catalanismo reco-
pilado: «germaneta. f. hermana (cat.)», pero en realidad son muy abundantes
los catalanismos no señalados (expresamente?!) por el autor. Citamos algunos,
a modo de ejemplo: aresta, cabdal, calonge, calze, cendra, certer, despesa, exida,
feble, finestra, ixent, llepada, malaltia, qualsevol, rostir, vegada, etc. Tampoco
el autor indica siempre los latinismos (uxor, res, soror, verba), ni los italianismos
(estrada, putanna), etc. Esperamos que el autor tenga más en cuenta los
catalanismos (y los señale expresamente) en el apéndice gramatical de las for-
mas verbales que está elaborando (cf. p. 8).

Valentí SERRA DE MANRESA

Les échanges entre les universités européennes à la Renaissance. Colloque
international organisé par la Société Française d’Etude du XVI siècle et
l’Association Renaissance-Humanisme-Réforme (Valence, 15-18 mai 2002).
Actes réunis et édités par Michel Bideaux et Marie-Madeleine Fragonard.
(Travaux d’Humanisme et Renaissance, 384). Genève, Libraire Droz 2003.
403 p.

Actas del Congreso celebrado en Valence (mayo de 2002) centrado en el
estudio de la movilidad de estudiantes y profesores, y sobre el intercambio cul-
tural promovido por las universidades europeas durante el período del humanis-
mo renacentista y reformas religiosas (años 1450-1600). Valiosas y sugerentes
aportaciones al conocimiento de la llamada peregrinatio academica, así como
también al estudio de la vida universitaria y a la transmisión de la cultura en
general. Destacamos el trabajo sobre el Estudi General de Valencia durante el
siglo XVI (cf. p. 201-216), y sobre la pervivencia de las críticas a propósito de
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los estudios humanistas contenidas en las páginas de la obra titulada El
Scholástico, de Cristóbal de Villalón (cf. p. 113-128). Contiene índice de nom-
bres y de lugares.

V.S.

Ambaixador a la cort del Gran Mogol. Viatges d’un jesuïta català del segle
XVI a l’Índia, Pakistan, Afganistan i Himàlaia. Antoni de Montserrat.
Josep Lluís Alay (traducció, edició i introducció). Lleida, Pagès editors
2002. 342 p.

Aquest volum abasta l’obra literària i cartogràfica del jesuïta osonenc Antoni
de Montserrat (Vic 1536 - Salsete 1600) qui, després de passar un anys a Portu-
gal, fou destinat a l’Índia i escollit com a ambaixador davant el Gran Mogol
Akbar. A la cort d’aquest sobirà indi, Antoni de Montserrat participà en els debats
religiosos entre musulmans, hindús, mazdeistes, jainistes i altres confessions.
Fou també testimoni de la guerra de Kabul i, més tard, de camí cap a Etiòpia,
fou capturat per pirates i empresonat durant set anys a Iemen. Després del seu
alliberament retornà a l’Índia i hom el considera el creador de la primera
cartografia de l’Himàlaia.

El professor Josep Lluís Alay, director de l’Observatori del Tibet, ens abasta
un acurat estudi, traducció catalana i anotació de la crònica titulada Mongolicae
Legationis Commentarius (que escriví Antoni de Montserrat a Goa l’any 1582)
i que publicà en anglès, per primera vegada, H. Hosten a Calcuta el 1914. Aquesta
narració té un valor enorme, car el jesuïta català descriu, per primera vegada,
amb destinació a l’Occident, gran diversitat d’ètnies, tradicions, religions, pobles
(tibetans, caixmiris, paixtus) etc. i amb la descripció àdhuc, de les serralades
més altes del planeta (Himàlaia, Karakoram, Hindu Kush). Conté una breu
indicació de fonts i bibliografia (p. 336-337).

            V.S.

Antoni MATABOSCH (ed.), El cristianisme en una societat plural. Barcelona, Edi-
torial Cruïlla 2003. 159 p.

És una d’aquelles publicacions que, a més de l’interès que poden oferir pel
seu contingut concret, tenen el de reflectir la feina de les persones que, no
solament els han editat, sinó que n’han curat una preparació més remota, donant
ocasió als qui en són els autors, a treballar-hi de distintes maneres: pensant els
temes, de manera que formin part d’una tasca de conjunt, i invitant-los a parti-
cipar en algun cicle de conferències sobre un tema general. Això ha fet el doctor
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Antoni Matabosch dins les preocupacions de la Fundació Joan Maragall, de la
qual és president, que l’ha portat a estudiar els canvis de la societat, i maneres
d’adaptar-s’hi.

En l’aspecte religiós aquesta ha passat, a casa nostra, de l’homogeneïtat
d’una professió de la religió catòlica, a una pluralitat en què, com assenyala
Matabosch en el Pròleg, s’hi troben, a més dels «creients, agnòstics, indiferents,
creients no practicants, practicants catòlics, adeptes a altres confessions o
religions…».

Es tractava de promoure una reflexió des de la sociologia, l’ètica i la teologia
per fer front als reptes que això comporta per a la convivència en aquesta societat
plural. El llibre recull el fruit d’aquest treball.

El material d’aquest volum es distribueix en tres parts. La primera respon al
tema general “D’una societat homogènia a una societat plural” i compta amb
dos treballs: un de José María Mardones, investigador en l’Institut de Flosofia
del CSIC –“El canvi d’una societat homogènia a una societat plural: repercussions
sobre el fet religiós. Una interpretació des d’Espanya”–, i de Danièle Hervieu-
Léger, professora a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, de París,
sobre “Pluralisme, individualització i noves formes de la religiositat en la
modernitat”.

La segona part tracta d’“Identitat i pluralitat”, i s’hi presenten dos treballs:
“La identitat ètica cristiana en un món plural” un d’Adela Cortina, catedràtica
d’ètica i de filosofia política a la Universitat de València, i “La identitat religio-
sa cristiana en un món plural”, de Gabriel Amengual, prevere, professor a la
Universitat de les Illes Balears.

L’última respon al títol de “Cristianisme i pluriculturalitat”, i presenta dos
treballs: un del cardenal Paul Poupard, president del Consell Pontifici per a la
Cultura –“El cristianisme i la cultura”– i un altre de Joan Rigol, que ha estat
president del Parlament de Catalunya, “El cristià i el pluralisme polític”.

Com es pot veure el tema s’estudia des d’angles diversos, i de manera
pluridisciplinària, des de la teoria i des de la pràctica, però sempre des d’horitzons
que no ens són pas llunyans.

                 Ferran BLASI BIRBE

George A. KENNEDY, La retórica clásica y su tradición cristiana y secular, des-
de la antigüedad hasta nuestros días. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos
2003. 380 p.

Versión castellana del modélico estudio sobre el desarrollo de la teoría y
práctica de la retórica clásica y cristiana (en su segunda edición inglesa, revisa-
da y aumentada, de 1999), en la cual el autor remonta su investigación hasta
Grecia y Roma, donde surge y se codifica el arte de la persuasión, hasta el siglo
XX, pasando por la Edad Media, el Renacimiento y los siglos XVIII y XIX. George
A. Kennedy pone de relieve como cada momento de la historia y las distintas
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sociedades han ido modificando la retórica clásica de acuerdo a sus necesida-
des. Valiosa introducción, a modo de manual, al estudio de la retórica en Occi-
dente. Contiene índice onomástico en p. 369-380 y bibliografía en p. 351-367.

V.S.

Antoni M. ORIOL i Joan COSTA, Fet nacional i magisteri social de l’Església.
Barcelona, Proa 2003. 234 p.

El llibre conté diversos elements ben lligats entre ells, que tenen el seu
propi valor, però que, units, encara l’acreixen.

L’ocasió del comentari ha estat la publicació, per part de la Conferència
Episcopal Espanyola, de la Instrucció Pastoral «Valoració moral del terrorisme
a Espanya en les seves causes i en les seves conseqüències» emanada de la 78ª
Assemblea Plenària, a finals de 2002. La reflexió se centra en la part cinquena
i en la conclusió de l’esmentat document.

El fet que el volum contingui un Pròleg del Dr. Josep M. Guix –que és una
reconeguda autoritat en temes d’ètica social i política i bisbe de la diòcesis de
Vic, on està incardinat un dels autors– abona la valenta sinceritat que han mostrat
aquests, d’escriure amb tot respecte un comentari independent, o més aviat un
contrapunt, a un llarg escrit, acordat per una Assemblea Plenària sobre un tema
que si bé es mou per criteris morals i pastorals, incideix en qüestions que toquen
la sociologia i la història, per no dir la política, que es presten a distintes
estimacions, i que va ser aprovat per majoria de vots, no per unanimitat. No
podia pas raonablement aspirar a aquesta, ni a ser confirmat per la Santa Seu, i
per tot això no gaudeix de valor normatiu.

Cap al principi, en el pròleg, el bisbe de Vic diu, sobre el caràcter del treball
d’Oriol i de Costa: «El llibre que tinc l’honor de prologar centra l’atenció no en
el terrorisme, sinó únicament i exclusivament en el nacionalisme –molt en par-
ticular en el dret a la sobirania i a l’autodeterminació– i en el tractament que en
fa el document episcopal en la part cinquena i en la conclusió».

I justament els autors han tingut la preocupació d’escatir bé el sentit de la
paraula nacionalisme per tal de copsar-ne el sentit acceptable, quan no compor-
ta connotacions negatives, i en canvi és clar que rebutgen el que no és respectuós
amb els drets dels altres, i que de vegades es fa agressiu, i condueix sovint a la
violència. Per això tracten d’evitar que el document de la Conferència, pel fet
que hagi tocat junts els temes del nacionalisme i del terrorisme pugui portar
alguns destinataris del mateix a llegir-lo de manera simplista, confonent aquests
dos conceptes, que no sempre coincideixen.

El Dr. Guix que havia abonat el fet que la Conferència hagués volgut tocar
el tema del nacionalisme, afegeix: «llàstima però, que el tractés en relació amb
el terrorisme, perquè d’entrada, ja queda marcat per una connotació negativa
que fàcilment pot crear en el subconscient una prevenció, com si el nacionalisme
estigués marcat per l’estigma d’una espècie de pecat original que l’acompanya
com un ròssec inseparable».
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Pel que hem dit, no ens toca aquí, en una qüestió em la qual hi caben distintes
opinions, inclinar-nos necessàriament per una de les dues posicions, i
concretament per la que està subjacent en l’escrit de la Conferència episcopal,
que comporta una valoració molt marcada de certs aspectes polítics de la unitat
d’Espanya, vista des del centre, enfront d’una altra manera de veure la solidaritat
entre els pobles ibèrics, des de l’òptica d’altres indrets de la Península, on és
corrent entendre de manera diferent les característiques socials i històriques del
seu país.

Costa i Oriol tenen l’experiència que no sempre s’utilitza la paraula
nacionalisme en el sentit adequat, que no ha de comportar pas necessàriament
les notes d’exclusivista i d’excloent, ja que moltes vegades es refereix a l’estima
a una nació, en el mateix sentit que passa amb el patriotisme respecte a la Pàtria,
en l’exercici d’una virtut, la pietat. Tanmateix, Oriol i Costa han hagut de defensar
repetidament un nacionalisme ben entès i de demostrar que –com en el cas del
que tenen a la vista– no sempre li escauen els adjectius crítics que es poden
aplicar a certs nacionalismes exacerbats, i que no tots el nacionalismes deriven
cap al terrorisme.

I per a reivindicar el veritable significat de nació i de nacionalisme, segueixen
diversos camins, entre ells el de realitzar un examen dels principals texts dels
Pontífexs sobre el tema, entre els quals destaquen els del magisteri de Joan Pau
II, i concretament els discursos, que va pronunciar a les seus de la UNESCO
(París 2-06-1980) i de l’ONU (Nova York 5-10-1995), que han esdevingut clàssics
en la matèria.

Aquest llibre es pot considerar com una segona etapa d’un itinerari en les
publicacions dels autors, encaminat a oferir una eina de treball completa. El
primer pas ja havia estat un llibre, de Joan Costa, amb el nihil obstat de
l’arxidiòcesi de Barcelona: Nació i nacionalisme. Una reflexió en el marc del
magisteri pontifici contemporani, del qual hi ha també edició en castellà. Un
altre serà una antologia de textos sobre el tema, que es podrà qualificar
d’exhaustiva.

El llibre ofereix també uns interessants Apèndixs. El primer és un estudi
sobre un antecedent del Québec canadenc; «Una experiència internacional
exemplar en matèria de secessió» i un altre amb documents dels episcopats
espanyol, català i basc sobre aquests temes. Entre ells, el ja esmentat, de la
Conferència Episcopal Espanyola, de novembre del 2002, que ha estat objecte
de l’estudi del present llibre, “Valoració moral del terrorisme a Espanya, de les
seves causes i de les seves conseqüències”; un altre, el document sobre les Arrels
cristianes de Catalunya de 27 de desembre de 1975, dels bisbes de la Conferència
Episcopal Tarraconense, que continua essent de referència obligada.

Un altre text que avala el treball d’Oriol i Costa és la presentació que ha
escrit per al llibre el canonge de Barcelona, doctor Malaquies Zayas, que ha
estat per molt temps provisor de l’Arxidiòcesi, que és un excel·lent jurista, i que
ha pogut recollir la viva tradició de la Federació de Joves Cristians, que ha
sabut aliar catalanisme, i fe religiosa, patriotisme i defensa de la fe.

Ferran BLASI BIRBE
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Joan REQUESENS I PIQUER (ed), Jacint Verdaguer, poeta i prevere. Barcelona,
Editorial Cruïlla 2003. 237 p.

Conjunto de estudios, de carácter interdisciplinar, que ayudan a una mejor
comprensión de la vida y la obra del famoso sacerdote y poeta catalán Jacint
Verdaguer Santaló (1845-1902). Los trabajos aquí editados reconstruyen ade-
cuadamente el marco histórico y cultural de la Cataluña decimonónica que mar-
caron la trayectoria de Verdaguer; trabajos que, en su día, formaron parte del
ciclo de conferencias sobre cristianismo y cultura impartidas por la Fundació
Joan Maragall, de Barcelona. Los sugerentes estudios aquí publicados coinci-
den en poner de relieve, una vez más, la grandeza humana y literaria de Mosén
Cinto. Se echa de menos un índice de nombres, imprescindible en obras de estas
características.

V.S.

Francesc NICOLAU, Iglesia y Ciencia a lo largo de la historia. Barcelona, Scire
2003. 273 p.

Es un libro de Historia y Ciencia, de la historia de la Ciencia hecha por los
hombres de Iglesia. Todo ello en el ámbito de la cultura occidental y en clara
referencia a la Iglesia católica. Es un resumen de las contribuciones más impor-
tantes efectuadas por los eclesiásticos. Pretende demostrar dos objetivos: el pri-
mero, manifestar que se puede ser profundamente creyente y al mismo tiempo
ocuparse activamente en la Ciencia; en otras palabras, que la Verdad no se con-
tradice por las verdades; el segundo, hacer patente que la Iglesia católica ha
contribuido (y mucho) al desarrollo de la Ciencia. Se precisa de qué forma: a)
transmitiendo el legado de la Edad Antigua grecorromana, evitando que desapa-
reciese; b) divulgando esta Ciencia a través de los monasterios; c) impulsando
la creación ya directa como indirectamente de las universidades; d) cultivando
la Ciencia en sus instituciones por ejemplo la Pontificia Academia de Ciencias;
y e) con los eclesiásticos que han hecho Ciencia. Todo ello se trata con el rigor
histórico correspondiente.

Como aspectos secundarios trata sobre lo que se ha llamado «confrontación
Ciencia-Iglesia»; en concreto, el caso Galileo i la cuestión del evolucionismo.
El análisis de los hechos y el saberse poner en su tiempo permite una visión sin
apasionamientos ni apriorismos.

Galileo fue siempre un hijo de la Iglesia y se le juzgó principalmente por
desobediencia al defender hipótesis no probadas y con implicaciones
escriturísticas. No hubo ninguna declaración dogmática contra lo que afirmaba
y afirma la Ciencia. Ha sido rehabilitado por Juan Pablo II.

En la cuestión evolucionista no hubo declaración del magisterio eclesiásti-
co contra Darwin ni directamente contra las teorías evolucionistas.
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El libro pretende una sencilla divulgación, sin emplear tecnicismos. Es,
pues, de fácil lectura. Se autolimita sólo a los eclesiásticos, que han sido cientí-
ficos, no mencionando las muchos científicos que han sido y son cristianos.

El libro termina explicando cómo se ha de entender la relación entre fe y
ciencia resumiendo la doctrina de Juan Pablo II. Felicitamos a mosén Nicolau,
autor polifacético y siempre ameno y asequible por este libro, que cumple cum-
plidamente su objetivo.

Sebastián CALZADA BADÍA

F. NICOLAU I POUS, El progrés de la medicina. Pròleg del Dr. Josep M. Forcada,
Barcelona, Editorial Claret, 2005, 277 p. [Col·lecció Cultura i Pensament:
21]

El professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Facultat
d’Eclesiàstica de Filosofia de Barcelona té ja acostumat un gran públic a la
publicació de temes de divulgació i d’alta divulgació com els de Fe i Ciència,
Església i Ciència, Evolucionisme, i ara Medicina. D’aquests camps conreats
per aquest bon treballador, el fruit dels quals es troba, en part, en els dos darrers
llibres d’aquest autor, Església i Ciència al llarg de la història i Teories
evolucionistes i Ciència de l’evolució, en vol fer esment aquesta revista, Analecta
Sacra Tarraconensia, amb les dues recensions aparegudes en aquestes pàgines,
elaborades pel doctor Sebastià Calzada Badia SchP, director del Museu Geològic
del Seminari Conciliar de Barcelona.

Els llibres d’aquest autor són un intent de mostrar com la ciència no es
troba pas en dissonància amb la fe i viceversa. Per fer-ho, cal abordar aquests
àmbits del saber humà des de la mateixa ciència i des de la Teologia. Mossèn
Nicolau ho ha fet. Mereix que es parli del seu esforç en la nostra revista d’estudis
historicoeclesiàstics, ja que els temes que estudia el nostre autor es relacionen
també amb la història, en aquest cas de la ciència, amb la història, per dir-ho
així, de la relació de l’Església amb la ciència i, també, dels eclesiàstics que, al
llarg dels segles, han contribuït a l’avenç de la ciència i al diàleg fe i ciència.

L’objectiu principal d’aquest darrer llibre és donar a conèixer el progrés
històric de la ciència mèdica en el transcurs dels segles gràcies a uns esforçats
investigadors que el feren possible. En les seves pàgines van desfilant: la Medi-
cina de l’Edat Antiga (Egipte, Mesopotàmia, Índia, Xina, i sobretot Grècia, amb
Hipòcrates i després Galè, a Roma), la de l’Edat Mitjana amb els orígens de les
Escoles Mèdiques de Salerno i Montpeller, amb Arnau de Vilanova, Petrus
Hispanus (després papa Joan XXI), amb Paracles, Vesal, Servet, Harvey, que
mostren com es va anar obrint pas el coneixement del cos humà i la manera
correcta d’atendre’l; i finalment les descobertes més interessants fetes pels
metges de l’Edat Moderna.

Diguem ací que la descripció dels metges de l’Edat Moderna és incomple-
ta. I és que l’autor n’ha fet una selecció limitant-se a aquells que van units als



14 RECENSIONS

616

temes més rellevants de la medicina actual. Així tracta solament dels
descobriments que més transformaren la història mèdica d’aquest període: la
vacuna (Jenners i Pasteur), l’anestèsia (Long, Simpson i els nostres Raventós i
Montón), la troballa de l’aspirina, de l’antisèpsia, de la quimioteràpia, dels raigs
X, de les sulfamides, de la penicil·lina i dels antibiòtics en general, i també de
les malalties provinents d’avitaminosi, de la manera com hom progressà en
operacions dels ulls (amb els reconeguts oftalmòlegs de Barcelona, Barraquer i
Arruga), de com es pogué tractar la hidropesia i la diabetis; com s’atreviren els
cirurgians a les operacions de cor i als trasplantaments, com es perfeccionà la
cura dels traumatismes (el nostre Trueta), i els progressos en l’estudi del cervell
(des de Ramon y Cajal), amb alguns altres temes menors.

En aquest apartat de la Història Moderna, remarquem com Francesc Nicolau
dedica unes pàgines a tractar, entre els anatomistes del segle XVII, una mica més
detingudament Niels Stensen, metge i sacerdot, beatificat pel papa Joan Pau II,
i dos catalans cirurgians famosos del XVIII, Pere Virgili i Bellver, i Antoni
Gimbernat i Arboç.

El llibre de mossèn Nicolau acaba amb el capítol, “L’envelliment i la mort”,
que conté una breu reflexió, “I després ve la mort”. El sacerdot historiador de la
ciència ofereix ací unes reflexions, en exposar com, per molt que la Medicina
hagi progressat, la mort és aquella dura i inevitable realitat per la qual l’home
ha de passar; i així, assenyala com la fe cristiana dóna resposta a l’interrogant
de la vida humana; és a dir, a l’anhel d’immortalitat que sent l’ésser humà.

L’obra va precedida per un Pròleg del doctor Josep M. Forcada i Casanovas,
delegat diocesà de Pastoral de la Salut de l’Arxidiòcesi de Barcelona. Més que
un Pròleg són unes reflexions sobre la Medicina i els metges en llur missió i en
la història. Acaba dient, que: «Sense barreja ni confusió, la dimensió científica
té la seva entitat i no interfereix el Transcendent» (p. 7). És una asseveració
correcta, evident. La dificultat hodierna, potser com ho ha estat sempre, és com
encertar a tenir un diàleg entre fe i ciència, per ajudar a veure com el progrés de
la ciència és també la realització del pla diví, i mostrar que la ciència pot estar
oberta a la fe –que la ciència deu necessitar aquest complement –per arribar,
segons que ho ensenyava Joan Pau II i ara ho fa Benet XVI, a la plena satisfacció
intel·lectual de l’ésser humà.

Al final, hi ha un Índex que permet de trobar els metges citats en cada
capítol de l’obra.

Felicitem, doncs, el professor Francesc Nicolau per aquest nou treball. És,
potser, el menys ambiciós dels que ha publicat, però està molt ben fet. És clar en
l’exposició i ben ordenat, i darrera de cada capítol hi ha un bon domini dels
temes que s’hi aborden. La suma dels escrits de mossèn Nicolau, per força, és la
base on recolza l’agraïment que li hem de manifestar tots els qui llegim el que
escriu.

Ramon CORTS I BLAY
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Pere FULLANA I PUIGCERVER i Andreu RAMIS PUIG-GROS, Societat rural i religió.
Les Filles de la Misericòrdia, Terciàries de Sant Francesc, a Llorito (1866-
2001). (Llibres de la Nostra Terra, 55). Pròleg de Josep Amengual i Batle.
Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner Editor 2003. 167 p.

Estudio monográfico, realizado con documentación de archivo, sobre la
presencia de las religiosas franciscanas «Filles de la Misericòrdia» en la pobla-
ción mallorquina de Lloret de Vistalegre, cerca de Sineu, desde el año 1866
(inicio de la fundación) hasta el de 2001 (cuando se cerró el convento). Esta
congregación balear (inciada en 1856 en Pina por el reverendo Gabriel M. Ribas
de Pina) dedicada a la asistencia sanitaria y caritativa en hospitales, domicilios
particulares y, también, a la docencia y catequesis a las niñas en escuelas
(principalente en las poblaciones rurales insulares), representa un caso más de
la vitalidad congregacional del siglo XIX surgida para atender las urgentes nece-
sidades sociales, especialmente durante las pestes y epidemias decimonónicas
que afectaron la isla de Mallorca. Contiene la relación de todas las religiosas
que han formado parte de la comunidad de Lloret o Llorito (cf. p. 145-153) y la
relación de «Filles de la Misericòrdia» hijas de la población de Lloret (cf. p.
153-154). Bibliografía en p. 157-162.

V.S.

Andrés COLÓN y Germán COLÓN, La enseñanza del latín en la Baja Edad Media.
Estudio y edición sinóptica de las Variationes de Fliscus, con sus corres-
pondencias en italiano, español, catalán y francés. (Biblioteca Románica
Hispánica. Textos, 27). Madrid, Editorial Gredos 2003. 565 p.

Estudio, y edición en forma de sinopsis, de seis manuales usados para la
enseñanza de la lengua latina a finales del siglo XV, a partir de la obra del huma-
nista italiano Stephanus Fliscus (Stefano Fieschi da Soncino) titulada Sententiarum
variationes seu Synonima, impresa en Roma el año 1480 por Stephanus Plannk.
Los editores señalan el contraste interrománico de las diversas lenguas compara-
das ante la gran diversidad de los sinónimos latinos. Para formar el corpus compa-
rativo se ha tomado el texto italiano y latino de la ya citada obra de Stephanus
Fliscus; para el francés se sigue el de Guidone Mercatore publicado en París el
año 1498; para la lengua catalana se toma el texto de Jeroni Amiguet editado en
Valencia el año 1502, y el Liber elegantiarum de Joan Esteve, editado en Venecia
el año 1489; para el castellano se siguen Las elegancias romançadas de Antonio
Nebrija (publicadas en 1517), y el texto de Lucas de Torre, impreso en Salamanca
hacia 1480. En la edición se desarrollan las abreviaturas de las ediciones incunables
y se regulariza el uso de las mayúsculas. Extenso aparato crítico en p. 491-592.
Estudio introductorio en p. 11-78. Obra de gran interés para los estudiosos del
humanismo em general y, obviamente, de la filología románica.

Valentí SERRA
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Repertori de manuscrits catalans (1474-1620). Volum III Barcelona: Arxiu Ca-
pitular, Arxiu de la Corona d’Aragó, Arxiu de les Carmelites Descalces,
Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel les, Arxiu Històric de Protocols,
Arxiu Històric Provincial dels Franciscans de Catalunya, Arxiu Provincial
dels Caputxins de Catalunya, Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, Bibliote-
ca de l’Il lustre Col legi d’Advocats, Biblioteca de la Reial Acadèmia de
Belles Arts de Sant Jordi, Biblioteca de la Reial Acadèmia de Bones Lletres,
Apèndix. Direcció Eulàlia Duran. Compilació a cura de Maria Tolrà
(coordinació), Eulàlia Miralles i Antoni Lluís Moll. (Memòries de la Secció
Històrico-Arqueològica, LX). Barcelona, Institut Joan Lluís Vives i Institut
d’Estudis Catalans 2003. 559 p.

Continuación de la descripción de los manuscritos literarios escritos, o co-
piados, entre 1474 y 1620, conservados en los archivos y bibliotecas de la ciu-
dad de Barcelona indicados en el título de la obra. La descripción de cada ma-
nuscrito se estructura a partir de los elementos siguientes: identificación del
manuscrito (autor, título, signatura), descripción externa (datación, foliación,
medidas), descripción interna (incipit y explicit, prólogo y epílogo), bibliogra-
fía (ediciones críticas y estudios) y observaciones finales. En p. 495-528 se
ofrece bibliografía selecta. En p. 529-555 se añade un índice onomástico. Re-
viste un especial interés la descripción de los manuscritos procedentes de los
antigos monasterios catalanes de Ripoll y Sant Cugat del Vallès, actualmente en
los fondos monacales del Archivo de la Corona de Aragón (cf. p. 219-248),
especialmente el Ms Ripoll 81 De consolatione Philosophiae de Boecio (copia-
do en 1477); el Ms Ripoll 159 Llibre de dilecció de Ramon Llull (siglo XV) y el
Ms Sant Cugat 66 Viridarium consolationis del dominico Jacobus de Benevento
(† 1271, copiado a finales de siglo XV). Valiosa guía de fuentes, y notable apor-
tación a la historia de la cultura.

Valentí SERRA

Ernesto ZARAGOZA PASCUAL, Reflexiones de un cura rural, Sant Feliu de Guíxols
2003.

L’autor (Sant Feliu de Guíxols 1944) és rector de pobles rurals des de fa
dècades, tot i que abans va ésser monjo benedictí. Gran erudit, ha publicat
diverses obres sobre la història dels fills de sant Benet en terres hispàniques i és
membre corresponent de la Real Academia de la Historia. Cal destacar també
l’aportació en diccionaris eclesiàstics europeus, especialment en el Diccionari
d’Història Eclesiàstica de Catalunya (1998-2001) on féu centenars d’articles
sobre monestirs i figures de monjos. Zaragoza té per tant una sòlida formació
teològica i històrica, però també pastoral, altrament no hauria estat capaç
d’escriure aquest llibre.

No ens trobem davant d’unes memòries, com és el cas de Retalls d’una
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sotana d’un altre erudit i prevere rural, com Antoni Bach i Riu de Solsona. Es
tracta d’una mena de catecisme sui generis, escrit amb bon sentit pedagògic i
gràcia literària i periodística. El lector hi trobarà 105 apartats, d’entre una i tres
planes. Comença explicant qui és Déu i la seva presència en el món i en l’interior
de les persones. Zaragoza afirma que la religió no és un contracte amb Déu i
reafirma la llibertat de l’home. Els textos sobre l’Esperit Sant tenen una espe-
cial finor i diu que és el més incomprès de la Santíssima Trinitat, però que «es el
encargado de implantar históricamente la obra de Cristo en el mundo».

La seva ciència teològica no priva l’autor d’exposar i donar camins per a
qüestions elementals: la salvació és universal, l’amor pacient tot ho assoleix,
publicans i prostitutes, on combat els qui puritanament se’n separen, el sagrament
de la reconciliació comunitària, que no creu que sigui incompatible amb la
confessió individual, l’obediència cega, les vacances sense sentit, perquè en
tornar a la ciutat els qui les han fetes ni han conegut l’entorn ni la seva gent; «se
puede ser ermitaño en medio de la ciudad», afirma. I ho pot dir amb coneixement
de causa perquè l’eremitisme és una de les seves especialitats i ha publicat un
llibre sobre els ermitans de Montserrat. Diferencia la pobresa de la mendicitat,
parla dels joves i la fe, de l’obediència cega, de la importància de la misericòrdia,
de les temptacions, l’eutanàsia, l’avortament i hi aporta un anecdotari curiós i
de vegades pintoresc. Destaco la delicadesa amb què tracta la matèria de
l’homosexualitat i com inclou entre els profetes Francesc d’Assís, el pare
Foucauld i Teresa de Calcuta. Finalment subratllo dues qüestions controvertides.
A la manca de vocacions Zaragoza hi respon: «No hay crisis de sacerdotes, hay
crisis de fieles practicantes». I sobre el sacerdoci femení creu que serà possible
«cuando la concienciación del sacerdocio de María llegue a ser general en el
Pueblo de Dios».

Aquesta espècie de manual catequètic planteja les qüestions amb molt de
sentit comú i pot ajudar persones de totes les edats en l’aclariment de dubtes i a
afaiçonar un sentit més profund de la vida cristiana.

Albert MANENT

Monumenta Borgia VI (1478-1551). Sanctus Franciscus Borgia quartus Gandiae
dux et Societatis Iesu Praepositus Generalis tertius 1510-1572. Editado
por Enrique García Hernán. Prólogo de Vicente L. Navarro de Luján y
Thomas M. McCogg. (Monumenta Historica Societatis Iesu, 156). Roma-
Valencia, Institutum Historicum Societatis Iesu y Generalitat Valenciana
2003. 751 p.

Volumen sexto de la colección diplomática Monumenta Borgia, en el cual
se publican por orden cronológico, nuevos documentos inéditos (un total de
1060) sobre el entorno familiar y acciones diversas del linaje de los Borja, entre
los años 1485 y 1555. Reviste un especial interés la documentación referente al
virreinato del duque de Gandía en Cataluña. Contiene un completo y modélico
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índice analítico en p. 723-751, pero se observan muchos errores de transcrip-
ción de palabras latinas y catalanas (por ej., en la p. 644 son abundantísimas las
transcripciones erróneas!). El diplomatario, en su conjunto, presenta una gran
interés para los investigadores de la Compañía de Jesús y para los estudiosos de
los antiguos reinos que configuraron la antigua Corona de Aragón.

         V.S.

Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia y la transición española. València, Edicep 2003.
342 p.

És una obra de notable valor documental, el títol de la qual no dóna, a pri-
mera vista, idea suficient del seu contingut. Hom pensaria només en la transició
política que es produeix al voltant dels últims temps de la vida de Francisco
Franco, però en realitat l’autor es refereix també a uns llunyans precedents de
l’evolució política que vénen ja de la mateixa immediata postguerra.

Un llibre serè que no es mostra exageradament laudatori pel que fa al Règim
sorgit de la guerra del 1936-39, ni carrega les tintes quan ha de fer-li crítica, i
adopta un to moderadament apologètic quan es refereix a l’actuació de
personatges eclesiàstics, vaticans o espanyols, de l’episcopat o de bisbes en
particular. Potser per això, més que pels comentaris o les opinions que expressa
sobre aquests temes, el volum és interessant per la descripció de tot l’itinerari
que va assenyalant amb detalls, i que dóna idea del valor de l’obra, i també
per la reproducció de documents relatius a tot aquest llarg període, que va des
del mateix 1939 fins al 1982, més enllà de la mort del Cap de l’Estat el 1975.
Així, en apèndixs, hi podem trobar les homilies pronunciades pel Cardenal
Vicent Enrique i Tarancón, arquebisbe de Madrid, en el funeral del vicepresident
Carrero Blanco, i la de la missa de corpore insepulto davant les despulles de
Franco a El Pardo, i la de la missa de l’Esperit Sant celebrada a l’església de San
Jerónimo a Madrid, amb motiu de l’exaltació de Joan Carles de Borbó al tron
d’Espanya. Es destaca en la presentació del llibre el fet que per a l’Església, la
transició començà el 8 de desembre de 1965, dia de la cloenda del Concili Vaticà
II, i acabà, a la primeria de novembre de 1982, quan Joan Pau II realitzà el seu
primer viatge apostòlic a Espanya.

Seran molt útils les notes biogràfiques, escrites amb vivesa, dels principals
personatges que entren en escena, igual Pontífexs romans com Pau VI, o
col·laboradors seus com Benelli, o nuncis com Riberi o Dadaglio, que els
cardenals de Toledo i de Madrid, o el cardenal Ángel Herrera amb el seu paper
en l’Associació Catòlica Nacional de Propagandistes i la participació dels seus
homes en la política del Règim al llarg d’aquells anys. I també, ja no cal dir-ho,
les dades sobre el desenrotllament o les conseqüències de la Assemblea conjun-
ta Bisbes-Sacerdots de 1971.

El llibre comença amb una vintena de pàgines dedicades a descriure la
personalitat eclesial del cardenal Isidre Gomà, arquebisbe de Toledo, i a estu-
diar els conflictes que ja en moments molt primerencs va tenir amb el Règim.
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Així, el 1939, en resposta a Ramón Serrano Súñer, defensava la utilització, en la
litúrgia i la predicació, de les llengües catalana i basca, tot i que l’autor diu que
«la opinión de Gomá no fue tenida en consideración y las mencionadas lenguas
quedaron proscritas oficialmente incluso para los actos litúrgicos» (p. 36-37).
També s’hi tracta la qüestió de la censura que es va fer oficialment d’una carta
pastoral del Cardenal, de 1939, i s’hi poden trobar el fragments suprimits, i els
elements més característics de la digna carta adreçada per Gomà a l’esmentat
Serrano Suñer. No deixa de referir-se tampoc a la carta col·lectiva de 1937 dels
bisbes espanyols i explica el seu to i les seves motivacions.

Llegint el llibre des de casa nostra, és interessant trobar-hi la llarga referència
que fa a la dissolució de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, i a la
personalitat i actuacions del doctor Albert Bonet Marrugat (p. 40-43).

No hi ha dubte que la prolongada permanència de l’autor a Roma i el seu
treball al Vaticà l’haurà ajudat a veure les coses amb perspectiva: Vicente Cárcel
Ortí (Manisses-València 1940), té, entre altres títols, el de diplomat en Arxivística
i Biblioteconomia, i doctor en diverses especialitats d’Història i en Dret Canònic.

Ferran BLASI BIRBE

Antoni FERRANDO FRANCÉS i Xavier SERRA ESTELLÉS, La traducció valencia-
na de la Missa del segle XIV. Estudi i edició de la versió de Guillem Anglés
(ACV, Ms. 169). Universitat de València i Arquebisbat de València 2003. 231 p.

Edición facsímil, junto con un estudio paleográfico y litúrgico, del Ms. 169
del Archivo Capitular de la Catedral de Valencia, que contiene la versión al
catalán del canon romano, efectuada por el dominico valenciano Guillem Anglés
hacia 1350, y que tituló Exposició breu gramaticalment en romanç del canon.
Valioso texto de enorme interés para los estudiosos de la liturgia y, obviamente,
de la lengua. Glosario en p. 219-223. Bibliografía selecta en p. 225-227.

A.S.T.

Fernando DURÁN LÓPEZ, Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XVIII:
Sor Gertrudis Pérez Muñoz, Fray Diego José de Cádiz y José Higueras.
Universidad de Cádiz 2003. 266 p.

Sugerente aportación al estudio del género autobiográfico centrado en el
análisis de tres relatos escritos «por obediencia eclesial» durante el siglo XVIII

por Sor Gertrudis Pérez († 1800), monja trinitaria continuadora de los modelos
autobiográficos femeninos del período barroco escritos por obediencia; por el
beato Diego J. de Cádiz († 1801), predicador capuchino que adaptó los modelos
autobiográficos precentes a la realidad masculina; y por José Higueras (que es-
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cribió, c.a. 1769), procurador de la Chancillería de Granada que en su anciani-
dad experimentaría una mayor intensidad espiritual y mística que le llevó a es-
cribir una autobiografía cuajada de milagros y prodigios. Se ofrece bibliografía
en p. 241-266. Obra de interés para los investigadores de la historia de la espi-
ritualidad y de las mentalidades.

V.S.

Ramon D’ABADAL, L’abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva època. Edició i estudi de
Francesc Vilanova i Vila-Abadal. Pamplona, Urgoiti Editores 2003.
CLXXXIV + 204 p.

No es tracta només d’una edició més d’aquest clàssic de l’historiografia
catalana; la primera meitat d’aquest volum és un estudi extens sobre el seu au-
tor, Ramon d’Abadal i de Vinyals. El responsable d’aquesta edició, Francesc
Vilanova, ens presenta l’insigne medievalista i ens descriu la seva formació
com a historiador, la seva especialització i la seva trajectòria. Fent ús d’una
selecció acurada de fragments de cartes de Ramon d’Abadal a alguns amics i
col·legues, de notes personals, d’articles i d’altres escrits, Vilanova ens explica
la metodologia que l’historiador va anar perfeccionant pel seu compte i les
vicissituds de les seves recerques, així com el diàleg i les polèmiques amb altres
historiadors, i ho relaciona amb el context cultural, social i polític en el qual
aquell va viure i va actuar. És, doncs, també una aproximació molt interessant a
tota una època, en la qual, tot i les difícils circumstàncies polítiques, la producció
historiogràfica catalana assolí l’alt nivell i el reconeixement internacional de la
mà d’investigadors com Ramon d’Abadal.

L’estudi sobre Ramon d’Abadal aporta la seva bibliografia completa; a més,
el llibre té un índex onomàstic i un de toponímic molt útils, a més dels plànols i
dels arbres genealògics que corresponen a l’obra sobre l’abat Oliba.

Jesús OLIVER-BONJOCH

Silvano GIORDANO (ed), Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici
1605-1621. Tübingen, Max Niemeyer Verlag 2003. 1250 p.

Edición y estudio de las instrucciones generales a la Secretaría de Estado, a
los nuncios y legados pontificios durante el pontificado de Paulo V. Valiosa
aportación al estudio del papado, de las monarquías europeas, y de la poderosa
familia Borghese. Contiene una relación de fuentes archivísticas y bibliografía
en p. 1257-1430. Modélico índice analítico en p. 1432-1684, con muchas refe-
rencias a Aragón, Catalunya y España.

V.S.
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Antoni SIMON I TARRÉS (dir.), Diccionari d’historiografia catalana. Barcelona,
Enciclopèdia Catalana 2003. 1222 p.

Como se ve, es una obra voluminosa y es también una obra seria, que viene
a nuestras manos con una clara voluntad científica: emana de la ciencia, proce-
de según el método científico y entiende prestar un servicio cualificado a la
ciencia. Como diccionario no es un libro para ser leído de cabo a rabo; es un
libro de consulta.

Pero si el lector tiene ánimos de recorrer, siquiera por encima, sus páginas
–son casi 2000 entradas–, notará con satisfacción cómo se ensancha su horizon-
te cultural y cómo se refuerza la base de sus conocimientos históricos. Y si el
lector es un profesional, o aficionado, o cultivador, de la manera que sea, de la
ciencia histórica, experimentará la alegría de encontrarse con muchas personas
a las que conoce y admira desde las aulas universitarias o desde las páginas de
los libros que estudia, o desde los artículos de las revistas que llegan a su casa o
a la biblioteca pública que frecuenta.

En el corpus del Diccionari, que ahora tenemos el gusto de reseñar, hallará a
estos amigos que, tanto en épocas pasadas como en el tiempo presente, hicieron y
escribieron historia. Los hallará tal como fueron, tal como son: con sus rasgos
biográficos y profesionales, en la pequeña historia personal o bien en el marco
social, cultural y político que les tocó vivir, y sobre el cual trataron de influir.

El director y los codirectores, los asesores y los redactores se han propuesto
una meta ambiciosa: demostrar, valorar y contextualizar «tot allò relacionat amb
el desenvolupament de la ciència històrica a casa nostra», y construir «una
història de la historiografia estretament lligada a la història de la cultura, de
les idees» (p.17).

Para ello han buscado la colaboración de 250 especialistas: los nombres de
un buen número de ellos entran en el contenido biográfico del Diccionari. Natu-
ralmente, no todo lo han hecho ex novo; también se han servido de noticias que
figuran en otros diccionarios y repertorios bibliográficos.

Nuestro Diccionari trata, pues, de historiadores, y de historiadores catala-
nes. A este respecto señalamos dos extremos.

En cuanto al primero, hay que decir figura toda una galería, nutrida y
variadísima, de profesionales: abogados (juristas), antropólogos, arqueólogos,
arquitectos, archiveros, cineastas, diplomáticos, economistas, ensayistas, geó-
grafos, literatos (poetas), médicos, pedagogos, periodistas, políticos, publicistas,
trabajadores de TV... Pero todos ellos han cultivado también, desde su propia
sensibilidad, la historia escrita.

En cuanto al segundo extremo, los protagonistas se mueven en un ámbito
catalán amplio, incluyendo Valencia, las Islas y los antiguos condados de
Rosellón, Cerdaña, etc. Valencia está representada amplia y egregiamente. No
es que todos hayan escrito siempre en catalán, sino que también han usado la
lengua castellana o la francesa.

Con esta amplitud de miras, se concede también sitio a los autores que no
han nacido en Cataluña, pero que, por su inserción, siquiera por un tiempo limi-
tado, en el país, conocieron y asimilaron bien su realidad cultural, tales como
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Vicente Cacho Viu, Buenaventura Delgado Criado, Nazario González González,
Jesús Pabón y Suárez de Urbina, Carlos Seco Serrano. Así mismo, hay un pues-
to para los extranjeros, como John Huxtable Elliott, Heinrich Finke, Henry
Kamen, Johannes Vincke.

El arco cronológico abarca desde los tiempos medievales hasta los autores
nacidos antes del año 1940, pasando por esos intensos períodos de la Moderni-
dad, de la Renaixença y del Noucentisme.

Las modalidades con que se reviste el tema de la historia son variadísimas,
como multiforme es también la actividad humana. De poner por escrito las no-
tas que tenemos recogidas en nuestras cuartillas, iríamos demasiado lejos. Bas-
te mencionar la sección que figura bajo la entrada història en las págs. 567-662,
para demostrar cuanto estamos afirmando.

Pero para darse cuenta de verdad lo que es el Diccionari hay que acudir a
sus contenidos. Digamos, esquemáticamente, que unos son de carácter biográfi-
co, y otros, de carácter temático.

Biografías. Forman la sección más amplia e importante. En cada autor se
procede generalmente siguiendo este ritmo: datos biográficos (académicos, pro-
fesionales, administrativos), tendencia o adscripción política y cultural, conjun-
to de las obras histórico-literarias, fuentes de que se sirve y lecturas sobre el
autor. Sobresalen por su abundancia los nombres de investigadores que, siendo
clérigos o no, se han fijado en la historia de la Iglesia, señal de la relevancia que
ha tenido el hecho religioso en la sociedad catalana.

Hay biografías muy completas, construidas a veces sobre trabajos
monográficos ya publicados. De disponer de mayor espacio en la presente rese-
ña, señalaríamos, entre otras, por orden alfabético, las dedicadas a Ramon
d’Abadal y de Vinyals (págs. 35- 38), Rafael d’Amat y de Cortada (69-72),
Miquel Batllori y Muné (197-199), Joan Bonet y Baltà (239-240), Pere Bosch y
Gimepera (247-250), Antoni de Capmany de Montpalau y Surís (286-290)... Y
así, al menos, una veintena de monografías extensas, que vienen a ser como
pequeños tratados. Permítase mencionar aquí a la saga de los Rubió (Jordi Rubió
i Balaguer, Antoni Rubió i Lluch, Joaquim Rubió i Ors, p. 1003-1041).

Temas. Forman la otra dimensión importante del Diccionari. Los directores
son conscientes de ello y lo advierten en las páginas previas (18, 27-32). Estas
entradas aparecen bajo diversos epígrafes y, a nuestro juicio, se pueden concen-
trar en cinco áreas: revistas (boletines, diccionarios, cuadernos), documentos ya
publicados (crónicas, dietarios, diplomas, homilías, memorias), obras que se
pueden considerar como jalones en el conjunto historiográfico, actividades (con-
gresos) y, sobre todo, instituciones culturales.

En éstas se activa la memoria histórica, se guarda, se socializa, se distribu-
ye y se proyecta a nuevos horizontes. Por eso conviene consultar pacientemente
vocablos como acadèmia, arxiu, ateneu, biblioteca, centre, fundació, institut,
junta, museu, servei, societat, universitat

Hay, además, una temática expuesta en términos sueltos, pero suficiente-
mente rica y de una gran actualidad. Mírense los relativos a arqueologia,
cartografia, demografia històrica, noucentisme historiogràfic, positivisme
historiogràfic, prospectiva històrica.
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En fin, el Diccionari se presenta con un bagaje tipográfico muy correcto
que permite una la lectura agradable, y las llamadas frecuentes que contiene
aseguran la unidad armónica del conjunto del libro.

Los responsables y colaboradores pueden sentirse satisfechos, porque han
realizado una «feina ben feta». A nuestro juicio han conseguido, por lo menos,
tres metas importantes: primera, han elaborado un buen inventario de nuestra
producción historiográfica; segunda, han creado un excelente instrumento de
trabajo para las futuras generaciones, y tercera, han proyectado al mundo exte-
rior –fuera del ámbito catalán– la riqueza de una labor realizada durante varios
siglos y que culmina, felizmente, en los dos últimos (XIX y XX).

Por consiguiente, teniendo presentes las explicaciones que anteceden, hay
que afirmar que nuestro Diccionari d’historiografia catalana es una de esas
obras importantes, que han de tener su puesto en los lugares que se precian en
transmitir la memoria histórica, y profundizarla, al mismo tiempo, en servicio
de la conciencia de nuestro pueblo.

Ramón ALBERDI

Albert VICIANO, Cristianización del Imperio Romano. Orígenes de Europa.
Murcia, Universidad Católica San Antonio 2003. 442 p.

Hauríem de considerar molt oportuna la publicació d’aquest llibre, en un
moment en el qual, des de les institucions polítiques de la Unió Europea, s’ha
minimitzat el paper del cristianisme en la configuració de la nostra civilització.
La tesi del seu autor situa el «naixement» d’Europa en el context històric de
l’antiguitat tardana, precisament quan el cristianisme fa la síntesi del llegat cul-
tural grec i romà amb l’aportació de la cultura hebraica, i els Pares de l’Església
aconsegueixen substituir la mitologia pagana per la Bíblia, com a «relat
constitutiu» de la civilització occidental.

Viciano ha elaborat un bon treball de síntesi per a oferir-nos una panoràmica
prou convincent de l’evolució soferta per l’Imperi Romà sota la influència del
cristianisme, amb un llenguatge àgil i assequible als profans en la matèria. En-
tre la diversitat de temes que tracta aquest llibre, l’autor comença amb la
problemàtica de les relacions entre els cristians i els representants del paganisme,
abans i després de Constantí, i el naixement de l’apologètica cristiana; i conti-
nua amb els efectes del cristianisme sobre la cultura clàssica, l’art o l’educació;
l’origen i l’originalitat del paper social de l’Església envers els necessitats;
l’influx del cristianisme en la legislació i els costums, i la mútua influència amb
les insti tucions polí t iques romanes a part ir  de l’Edicte de Milà;  el
desenvolupament dels espais cristians, i la incidència del culte als màrtirs en
aquesta qüestió, així com la cristianització del calendari i de les festivitats
paganes.

Finalment, l’autor ha tingut la cura d’enriquir aquest volum amb un bon
apèndix bibliogràfic i una sèrie d’índexs que recullen les cites de la Bíblia, les



24 RECENSIONS

626

dels textos antics, els autors antics citats i els moderns, a més dels índexs de
matèries i capítols.

Jesús OLIVER-BONJOCH

Josep M. MAS I SOLENCH, Història i dret a Catalunya. Biblioteca Balmes.Pagès
editors 2003.172 p.

Font i Rius, al pròleg, hi diu que aquest llibre «de modesta presentació i
reduïdes proporcions però de substanciós contingut, és un ‘tresor amagat’
d’erudició historicojurídica». Efectivament és un sintètic recorregut a través de
la història del nostre dret, tan privat com públic, des dels orígens de Catalunya
fins als nostres dies. Òbviament, no pot incloure encara l’últim Estatut, aprovat
després de la publicació del llibre. Més que resumir els continguts, que aquí
resulta impossible, volem subratllar el que creiem la intenció del llibre: posar
en relleu que Catalunya ha tingut, des de l’inici de la seva història, personalitat
jurídica, la qual s’ha manifestat a través de la seva facultat per crear dret tan
privat com públic, exercida durant molts segles, malgrat èpoques de foscor i
opressió. El dret civil s’ha mantingut vigent fins i tot en algunes d’aquestes
èpoques. El dret públic no sempre, si bé l’autor pondera que fins llavors es fan
esforços per conservar-lo o fer-lo renéixer. Esforços que han reeixit en l’actual
democràcia amb l’aprovació dels nous Estatuts. El llibre va seguit de dos apèndix:
l’un conté una antologia de textos jurídics, resumits, dels diversos períodes
històrics; l’altre conté l’enumeració, breument comentada, de les fonts i
ordenaments principals del nostre dret.

Pere SUÑER

Baltasar GRACIÁN, El comulgatorio. Introducción de Aurora Egido. Notas a pie
de página de Miquel Batllori. Edición, aparato crítico y bibliografía de Luis
Sánchez Laíla. (Larumbe, Clásicos aragoneses, 26). Zaragoza, Prensas Uni-
versitarias 2003. LXXXIV + 289 p.

Nueva edición del tratado espiritual y meditaciones sobre la Eucaristía es-
critas por el jesuita aragonés Baltasar Gracián (1601-1658), tituladas El comul-
gatorio. Contiene varias meditaciones para que los que frecuentan la sagrada
comunión puedan prepararse, comulgar y dar gracias, basada en la edición
«princeps» de Zaragoza (Imprenta de Juan de Ybar, año 1655). Se ofrecen abun-
dantes y eruditas anotaciones, con las fuentes bíblicas y ascéticas del tratado,
debidas al gran especialista Miquel Batllori († 2003). Contiene una bibliografía
muy exhaustiva en p. 263-281.

Valentí SERRA
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P. MARTÍN DE SANTA OLALLA SALUDES, De la Victoria al Concordato. Las relacio-
nes Iglesia-Estado durante el «primer franquismo» (1939-1945), Barcelo-
na, Laertes, 2003, 267 p.

El 30 de junio de 1938 presentó su cartas credenciales a Pío XI el vizconde
de Santa Clara y Avedillo, José de Yanguas Messía, que fue el primer embajador
extraordinario y ministro plenipotenciario del nuevo régimen tras el reconoci-
miento diplomático al más alto nivel. Nacido en Linares (Jaén) en 1890, había
sido diputado en Cortes en 1923 y ministro de Estado con Primo de Rivera. «Es
posible –afirma el autor de este libro– que Franco apostara por Yanguas porque
necesitaba un hombre de prestigio con amplios conocimientos internacionales
para abordar la difícil cuestión concordataria, y este aristócrata daba el perfil
perfecto: había sido profesor de Derecho Internacional en las universidades de
Valladolid y Madrid, representante de la Santa Sede en la Sociedad de Naciones
en 1924, miembro del Instituto de Derecho Internacional y juez permanente en
el Tribunal de la Haya. Pero lo más importante fuera que Yanguas personificaba
al monarquismo más convencido, y ello era esencial en la cuestión del derecho
de Patronato, pues, a fin de cuentas, la Santa Sede había concedido a la Corona
española tal privilegio: Yanguas podía reivindicar, más que un acérrimo de Fran-
co, los derechos de la monarquía española» (p. 47). Comparto su opinión porque
Yanguas había defendido en agosto de 1934, en una conferencia pública en la
sede de «Renovación Española», la validez del Concordato de 1851, mientras
que la Santa Sede lo declaró caducado, junto con los otros pactos posteriores.
Pero, tras varias años de intensa y difícil negociación consiguió Yanguas que la
Santa Sede firmara con el Estado español el acuerdo de 1941 para los nombra-
mientos de obispos. Posteriormente se llegó a otros acuerdos, hasta el Concor-
dato de 1953. La reciente apertura del Archivo Secreto Vaticano nos confirma
los datos iniciales que el autor ofrece, y los enriquece con otros que él descono-
ce, lógicamente, porque su fuente documental es el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y la Embajada de España ante la Santa Sede, mientras que los documen-
tos que el autor maneja deben confrontarse y completarse con los de la Secreta-
ría de Estado y de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordi-
narios: votos de consultores, cartas de cardenales y obispos, informes y notas de
embajadores y agentes diplomáticos de la España Republicana y de la Nacional,
telegramas cifrados, apuntes de los máximos responsables de la diplomacia
vaticana: cardenales Gasparri y Pacelli, monseñores Ottaviani, Pizzardo, Tardini
y Montini, entre otros.

La investigación realizada es valiosa, pero parcial. Con todo, es de agrade-
cer esta aportación, aunque le falta perspectiva histórica y le sobra ese
maniqueísmo en el que suelen caer con cierta frecuencia investigadores que no
acaban de entender lo que es la historia no es ideología política, sino conoci-
miento y explicación de lo que fueron realmente los hechos y las actuaciones de
las personas en su contexto histórico y sin los prejuicios que hoy muchos tienen
al afrontar temas tan delicados y conflictivos como los que aborda este libro.

Vicente CÁRCEL ORTÍ
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Luis GONZÁLEZ FERRERAS (ed), Verdaguer en Madrid por el P. Miguélez, agusti-
no. La Bañeza, Ediciones del Curueño 2003. 116 p.

Vet ací l’edició del manuscrit inèdit titulat Verdaguer en Madrid, que escriví
el religiós agustí Manuel Miguélez per tal d’explicar les diverses gestions que
els agustins de la comunitat d’El Escorial realitzaren, entre 1897 i 1898, per
aconseguir la reconciliació del famós sacerdot i poeta Jacint Verdaguer (tercerol
dels caputxins que, quan morí el 1902, no seria pas amortallat amb la sotana
clerical, sinó amb un hàbit caputxí), amb el bisbe de Vic, Josep Morgades qui,
l’any 1895, l’havia castigat amb la suspensió «a divinis». El curador de l’edició
ofereix, també, a tall d’apèndix el treball del P. Manuel Monjas «Los agustinos
en la rehabilitación de Jacinto Verdaguer», escrit el 1912 i publicat en el 1933
(vegeu p. 89-97). Observem que a la p. 110 on diu «Jaume Güell, presbítero y
amigo íntimo de», hauria de dir «Joan Güell, presbítero, primo hermano y padri-
no de». A tall de complement, González Ferreras ens abasta la bio-bibliografia
del P. Manuel Miguélez (La Bañeza 1864-El Escorial 1928). Felicitem el curador
d’aquesta edició, en el ressò encara de l’Any Verdaguer, per tan notable aportació
als estudis verdaguerians.

Valentí SERRA

Manuel TORT, Himnes d’Advent i Nadal llatí-català. Traducció en prosa i doble
versió en vers, Barcelona, Editorial Claret 1997. 103 p.; Himnes quotidians
de la Litúrgia de les Hores llatí català, traducció en prosa i doble versió en
vers, Barcelona, Editorial Claret 2004. 222 p.

«Traduir és interpretar i inculturar». Amb aquestes paraules proemials del
bisbe Pere Tena s’obria el primer recull dels himnes que mossèn Manuel Tort
oferia als seus possibles usuaris, tota la comunitat eclesial de parla catalana. El
segon recull es presenta sense pròleg i l’autor entra directament «in medias res».

Els títols són exactament descriptius del contingut de cada volum. No es
tracta, doncs, d’un himnari català complet de la litúrgia de les hores, ni calia,
perquè l’himnari d’una comunitat és quelcom que s’estableix amb uns
procediments extraordinàriament complexos i embolicats, la llei fonamental dels
quals sembla ésser la relació que la comunitat –amb tots els seus matisos i, per
tant, amb la seva immensa capacitat de segregar i petrificar variants de tots
tipus– decideix establir amb la(es) proposta(es) que un(s) determinat(s)
individu(s) li fan. En aquest procés ve un dia que l’individu desapareix del tot
rere el(s) seu(s) himne(s). I és aleshores quan l’himne o l’himnari triomfa: quan
deixa d’ésser l’himne d’aquest o d’aquell i es converteix en l’himne de Pasqua,
o de Laudes o de Completes, i prou.

Mossèn Tort ha interpretat i inculturat, com deia la paraula episcopal. És a
dir, els himnes són donats primer en el seu tenor llatí, després en una traducció
en prosa, que desvela el sentit dels versos llatins, segueix una versió poètica en
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català que conserva la mètrica original llatina de l’himne, i finalment hi ha una
lliure reelaboració poètica en català, que dóna la substància de cada himne, un
cop han estat eliminats els accidents de la interpretació. Eliminació relativa,
perquè en la versió que conserva la mètrica llatina la música original de l’himne
quedaria salvada a benefici d’inventari.

Es tracta, doncs, d’una proposta còmoda, sòlidament arrapada al passat dels
himnes i oberta a llur futur. De moment l’acollida d’un volum anterior del mateix
mossèn Tort, consagrat als himnes de Quaresma i Pasqua, s’ha exhaurit, la qual
cosa pronosticaria una acollida fervorosa dels dos volums ara ressenyats.

L’autor d’aquestes ratlles ha de confessar que no té la més mínima idea de
les vies per les quals l’himnari de mossèn Tort va fent el seu camí. Ni sap res del
treball musical a què pugui haver estat sotmès, en tot o en part. Ni del grau de
satisfacció que experimenten els usuaris d’una tal literatura, on l’art no és pas la
primera exigència. Els himnes són pregàries i han de funcionar com a tals. També
contenen una dimensió parenètica o catequètica evident. Si, a més, de tant en
tant presenten un petit esclat poètic o una punta de gràcia, la seva capacitat
d’arrelar en l’esperit de l’usuari pot ésser molt més gran.

Ara bé, l’himnari litúrgic és potencialment infinit. Els quaranta volums
d’Analecta Hymnologica de Dreves constitueixen una massa de propostes pesant
com un glaciar deixat de la mà de Déu. Dins aquesta massa hi ha una tal quantitat
de palla i fulla morta que fa tremolar. L’himnari pot arribar a ésser espantosament
localista, repatani i plagiari. S’hauria de passar tot per un sedàs molt fi. La
religiositat del futur, com va tenir la del passat, tindrà els seus filtres, la seva
sensibilitat, les seves inclinacions, les seves manies. Els homes com mossèn
Tort, coneixedors de tantes coses, que s’aventuren en unes aigües de tanta altu-
ra i extensió, han d’ésser estimulats perquè els seus treballs mirin ben lluny en
la recerca d’aquelles formulacions del missatge tradicional que puguin tenir la
vida assegurada per unes quantes generacions. Això és particularment oportú
d’assenyalar en el cas de Catalunya, on hi ha hagut una evolució espectacular
en el cant religiós. Tothom sap, però no se sol dir, que fins que va aparèixer
mossèn Cinto Verdaguer les esglésies de Catalunya eren plenes de tota mena de
cants, himnes, trisagis i melopees, la majoria de les quals es cantaven en castellà.
Mossèn Cinto i altres van tenir la virtut d’escombrar, endreçar i presentant un
vastíssim repertori que va satisfer la religiositat i la devoció del seu temps. Els
músics van coronar l’edifici i així Catalunya va disposar en molt poques dècades
d’un repertori literariomusical religiós que semblava venir dels fons dels segles
i només venia de les profunditats de la sensibilitat popular. Prova d’això és que
el poble va acceptar en massa la poesia religiosa de mossèn Cinto i la música de
mossèn Romeu –i de Millet, i de Pujol, i de Nicolau, i de Rodamilans i de tants
altres–, fins al punt que de les músiques i lletres anteriors en castellà no en va
quedar ni el rastre. Val a dir que el Foment de Pietat Catalana fou decisiu en
aquest canvi, no tot ho podien fer els músics i els poetes.

Ara bé, tota aquesta magnífica floració de sobte va ésser afectada
d’obsolescència a causa de la reforma litúrgica del Vaticà II, que recuperava el
gran doll central oblidat del culte cristià i contribuïa a arraconar devocions i
devocionetes particulars que havien crescut com carbasseres, superposant-se i
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gairebé ofegant l’espinada vertebradora de l’any litúrgic. És evident que se
salvarà molta cosa –la millor– del temps del Foment de Pietat. Però tot ha canviat
i continuarà canviant, perquè una reforma litúrgica s’esdevé sempre que la
comunitat canvia les seves idees i les seves actituds a l’esguard de la relació amb
Déu. La recuperació del vell himnari tradicional, doncs, era una de les passes
obligatòries de la reforma conciliar. Però en aquell himnari ¿no hi ha també molta
obra morta que ha d’ésser sedassejada i, potser, deixada de banda, a canvi de
propostes que corresponguin millor a la sensibilitat religiosa d’avui i l’omplin?
És un signe de vitalitat que el treball en aquesta direcció no s’aturi, encara que
sigui lent. Perquè acomunar coneixements liturgicoteològics, devoció i poesia adap-
tada a la sensibilitat general no és un programa gens fàcil de dur a terme, en el
qual, si per ventura molts són els cridats, al capdavall pocs seran els escollits.

De l’himnari de mossèn Tort ens ha semblat particularment interessant
l’esforç posat en la «inculturació» actual dels vells textos. Aquesta és la línia de
treball del futur. El repertori religiós tradicional és ple de propostes molt variades;
han nascut en ambients molt específics, en capelletes, quan no en sectes. A
Catalunya, quan ha mancat l’esperit del Foment de Pietat –i no pas les reedicions
dels seus productes, elaborats abans de la guerra– els monjos de Montserrat han
fet un esforç lloable per divulgar l’himnari de Miret, amb la música del pare
Ireneu Segarra. Són himnes impregnats de l’experiència monacal en un grau de
discreció suficient perquè puguin servir per a expressar els sentiments de la
comunitat a la qual han estat destinats. En els temps que corren, la celebració de
l’ofici diví de les hores encara malda per obrir-se pas com a pràctica religiosa
habitual de les comunitats. No tenim cap empatx a dir que el seu progrés estarà
en funció directa de la plausibilitat de les propostes que l’hagin de vehicular.
Els textos haurien d’ésser vius, brillants, si és possible, amb capacitat d’arrossegar
la sensibilitat dels seus destinataris. Cal treballar molt, com ha fet mossèn Tort,
i a unes temperatures altes, per tal que finalment els productes decantats siguin
excel·lents. I aquí la música és decisiva, com sap tothom per experiència.

Però no només la poesia o la música. L’himnari del futur ha de respondre a
determinades perspectives teològiques que tinguin futur de debò. Si la religió
cristiana ha de continuar dient quelcom interessant a l’home globalitzat del dia
d’avui i de demà, potser cal que se centri en la cristologia i en l’antropologia
cristiana. En certes “cosetes” de vol ras d’alguna religiositat tradicional –hi ha
res més tradicional que la mediocritat?– val més no perdre-hi el temps.

I perquè no es pugui interpretar malament aquesta apel·lació al tronc cen-
tral de la vivència religiosa i a la qualitat de la seva expressió en la lletra i en la
música d’un possible himnari popular, diré, ara que som en temps quaresmal,
que desitjaria que els catalans mai no deixéssim de cantar aquells magnífics,
punyents, despullats, directes i eficaços versos del Via crucis: «Per vostra Passió
sagrada, / adorable Redemptor, / perdoneu altra vegada / aquest pobre pecador».

És per dir que de l’etapa anterior a la reforma del Concili Vaticà II no tot ha
quedat obsolet. Perquè mai no queda obsolet, quan n’hi ha, l’esperit, que bufa
on vol.

                        Jaume de PUIG I OLIVER
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  Enric PRAT i Pep VILA (eds.), La degollació de sant Joan Baptista. Un
drama bíblic representat a Foixà. Edició del centenari (1904-2004). Presentació
de Jordi Roca Rovira. Epíleg de Josep M. Marquès. (Col.lecció Montsalvatge,
6). Girona, Diputació de Girona 2004. 201 p.

Transcripción anotada, y estudio, del manuscrito de teatro barroco bíblico-
popular, en lengua catalana, titulado Degollació de sant Joan, copiado en 1904
por Enric Pontonet Matas, a raíz de la última representación efectuada en Foixà,
de este drama, en ocho actos y en versos heptasilábicos, inspirado en la degolla-
ción, o martirio, de san Juan Bautista, tal como lo relatan los evangelistas (cf.
Mt 14, 1-12 y Mc 6,17-29), pero muy influenciado por el estilo y lenguaje de los
autos sacramentales del barroco de Castilla (cf., por ejemplo, el Aucto de la
degollación de Sant Juan Baptista). Contiene indicación del vestuario necesa-
rio para la representación en p. 41-42. Texto de interés para los estudiosos de
las tradiciones religiosas de la Europa occidental.

A.S.T.

Joan CERVERA I BATARIU, Clergues excursionistes. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat 2004. 144 p.

L’autor, nat el 1926 a Barcelona, el 1950 ingressà al Club Excursionista de
Gràcia, d’on és encara un dels puntals. S’ha dedicat sobretot a l’escalada i ha
aconseguit arribar a cims d’accés ben difícil. És membre de diversos grups
d’escalada de Catalunya, Espanya i França i per això ha estat el director de
cursos sobre la seva especialitat i sobre alta muntanya i alhora ha organitzat
marxes de regularitat. Fou a més president de Mountain Wilderness Catalunya.

Deixeble d’un mestre d’excursionistes, Josep Maria Batista i Roca, en va
aprendre també el sentit patriòtic de la vida. Cervera té de dos llibres que
expressen les seves vivències muntanyenques: La màgia de la muntanya (1991)
i Soliloquis muntanyencs (1998).

Vinculat a la comunitat cristiana dels caputxins de Sarrià, Cervera en aquesta
obra afirma que sense la presència de preveres l’excursionisme no tindria el
gruix que ha tingut a Catalunya. Des del segle XIX preveres importants van ésser
excursionistes o van escriure sobre la temàtica: el poeta Jacint Verdaguer, Narcís
Font i Sagué, pare de l’espeleologia catalana, Jaume Oliveras, pioner de
l’escalada catalana, o Antoni Batlle, figura de primer rengle dels boy scouts
catalans, represaliat pels anarquistes el 1936 i pel règim de Franco el 1939.

Cervera ens ofereix una biografia sintètica de quinze personatges
eclesiàstics, entre els quals hi ha un cardenal (Carles), dos caputxins, dos monjos
de Montserrat, un claretià, un jesuïta i diversos rectors de parròquia.

Cervera sap combinar la biografia eclesiàstica amb la dedicació a
l’excursionisme de cada personatge. L’obra com a conjunt té el valor especial
d’haver aplegat un nombre notable de preveres i religiosos que han servit o
serveixen l’Església a Catalunya i que alhora han entroncat els principis
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evangèlics amb la valoració de l’obra del Creador i així han donat un missatge
d’optimisme a les noves generacions.

Clergues excursionistes és una obra ben elaborada i estimulant alhora.

Albert MANENT

Josep M. MAS I SOLENCH, Ferran Valls i Taberner. Semblança biogràfica.
Conferència pronunciada davant el Ple per Josep M. i Solench el dia 20
d’octubre de 2003. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2004. 28 p.

Biografía de Ferran Valls i Taberner (1888-1942), catalanista católico, ju-
rista, historiador y político catalán, que actuó en tareas diversas del «Institut
d’Estudis Catalans» y como director del Archivo de la Corona de Aragón, fruto
de su participación en el movimento intelectual promovido por Rubió i Ors y
Prat de la Riba, tal como se pone de relieve en esta magnífica y documentada
conferencia sobre uno de los principales intelectuales de Cataluña. En forma de
apéndice se ofrece una selección de la bibliografía de Valls y Taberner (años
1915-1939), agrupada por temas.

                      A.S.T.

Pierre BLET, Pío XII y la segunda guerra mundial. Madrid, Cristiandad, 2004.
424 p.

Pierre Blet, jesuita, es profesor de Historia Moderna en la Universidad
Gregoriana de Roma. El libro que presentamos hoy es la traducción al español
de su obra Pie XII et la seconde guerre mondiale d’après les archives du Vatican
(Perrin, 1997). Este autor es conocido por haber sido el coordinador del equipo
de historiadores que trabajó en la edición de las Actas y Documentos de la Santa
Sede relativos a la Segunda Guerra mundial (12 volúmenes) en los que se hacía
una selección de la documentación contenida en el ASV sobre este período.
Esta publicación fue querida y promovida por Pablo VI para salir al paso de la
polémica originada por la obra teatral «El lugarteniente», de Rolf Hochhuth,
que avivó la polémica conocida como «los silencios de Pío XII». El padre Blet
participó, asimismo, en la comisión mixta católico-judía encargada de dilucidar
el papel de Pío XII durante la segunda guerra mundial. Esta comisión fue di-
suelta por falta de entendimiento.

La historiografía moderna pasa fácilmente por alto el papel del papado en
la vida internacional, aunque después del pontificado de Juan Pablo II esta ten-
dencia empieza a cambiar. Con anterioridad, los estudios ni siquiera ponían de
relieve el esfuerzo de Benedicto XV por alcanzar la paz durante la primera gue-
rra mundial y respecto al otro gran conflicto del siglo XX, la actuación de la
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Santa Sede se ha interpretado casi exclusivamente desde un punto de vista polé-
mico y partidista. La publicación de la monumental Actas y Documentos de la
Santa Sede parecía que iba a ser una piedra miliar en el redescubrir y aclarar el
papel de la Santa Sede en los conflictos modernos. Sin embargo, su propia gran-
deza ha sido su mayor debilidad. La monumentalidad de la obra, el hecho de
que se trate de una selección de documentos (seguramente los más notables) y
de que los documentos estén transcritos en la lengua original (con mucha fre-
cuencia el alemán) ha alejado a los historiadores de esta publicación de referen-
cia.

Las Actas y Documentos recogían mensajes y discursos del papa; corres-
pondencia entre el papa y dignatarios civiles y eclesiásticos; notas de la Secre-
taría de Estado; notas diplomáticas entre la Secretaría de Estado y los embaja-
dores o ministros acreditados ante la Santa Sede; correspondencia entre Secre-
taría de Estado y los representantes de la Santa Sede en el extranjero: nuncios,
pronuncios, o delegados apostólicos. Evidentemente, hay muchísimos aspectos
que no han quedado recogidos en esta documentación, como el desarrollo de las
audiencias privadas o el mayor o menor éxito de tantas gestiones humanitarias
empezadas. A este respecto, las Actas proporcionan abundante material y per-
miten, también, calibrar el papel del futuro Pablo VI, entonces sustituto de Se-
cretaria de Estado, durante la guerra.

Esta explicación no es baladí, pues Blet, en su libro, intenta dar una idea
del contenido de la obra de referencia. Es decir, cada uno de los once tomos
(doce volúmenes) de las Actas y Documentos viene precedido de una introduc-
ción que recoge sustancialmente el contenido de los documentos que conforman
ese tomo. Ahora, Blet, con el permiso de la Secretaría de Estado, responsable de
la edición de los 12 volúmenes, recoge esas introducciones de un modo sintéti-
co. En el libro se ha aligerado todo el aparato crítico de tal manera que al inicio
de cada capítulo se indica el volumen o volúmenes donde se han publicado esos
documentos, el orden cronológico y la fecha para su verificación.

El libro consta de un prólogo, doce capítulos, una conclusión, una biblio-
grafía un tanto sumaria y un útil índice onomástico. Los títulos de los capítulos
son significativos de lo que contienen: La diplomacia vaticana contra la guerra;
Pío XII, Roosevelt y Mussolini; El Papa y la Iglesia de Alemania; La Iglesia en
la Polonia invadida; En tiempos del Reich victorioso; De la guerra europea a la
guerra mundial; Leyes y persecuciones raciales; La deportación en Eslovaquia
y en Croacia; Rumania y Hungría; El destino de la Ciudad Eterna; La situación
de Francia; Últimos combates y destinos de los pueblos. Como se puede obser-
var por este elenco, se hace un repaso a toda la segunda guerra mundial en sus
aspectos más conflictivos. Sería injusto subrayar ningún capítulo puesto que
cada uno de ellos tiene un valor en sí. No obstante, si cabe advertir que al tratar-
se de un resumen no se entra en profundidad en todos los temas ni se encuentra
una justificación erudita a cada controversia, y esto, en parte, porque la docu-
mentación sobre la que se basa es la que existía en ese momento, que no estaba
exenta de errores y vicios.

En definitiva, una obra clásica tanto por su autor como por la documenta-
ción en la que se apoya y que supone una muy buena aproximación a la actua-
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ción de la Santa Sede durante la segunda guerra mundial. Al respecto, se suele
citar la respuesta de Juan Pablo II, cuando fue interrogado sobre el presunto
silencio de Pío XII durante la guerra: «A esa pregunta se le ha dado una res-
puesta suficiente. Leed al Padre Blet».

Santiago CASAS

Ernest ZARAGOZA I PASCUAL, Història de la Congregació benedictina claustral
Tarraconense (1215-1835). (Scripta et Documenta, 67). Publicacions de
l’Abadia de Montserrat 2004. 415 p.

Primera historia, ampliamente documentada, de la Congregación Claustral
de los monasterios benedictinos de la Tarraconense, nacida por influjo de las
disposiciones disciplinares del Concilio Laterano IV, celebrado en 1215, cuan-
do se ordenó que los monasterios benedictinos se agrupasen en provincias que
coincidiesen con los obispados que conformaban uno o dos arzobispados. La
Congregación Claustral Tarraconense, de gran amplitud geográfica, se extendió
desde el obispado de Gerona hasta La Rioja, pasando por territorios del reino de
Aragón, hasta Mallorca. El autor, experto en historia monástica reconocido
mundialmente, ofrece un estudio profundo y detallado de los avatares de dicha
Congregación (comparándolada con la Congregación Vallisoletana, y ofrecien-
do valiosas noticias de los diversos intentos de reforma, y sobre las notables
aportaciones a la cultura y a la espiritualidad de los monjes que integraron dicha
Congregación Tarraconense), a partir de abundante documentación inédita pro-
cedente del archivo del monasterio de Montserrat, de la sección «Monacales»
del Archivo de la Corona de Aragón y de la secciones «Clero» y «Consejos» del
Archivo Histórico Nacional, principalmente. Se ofrecen unos apéndices docu-
mentales de enorme interés (cf. p. 315-414), con la relación de abadías y prioratos
de la Congregación Claustral, relación de obispos y escritores hijos de las Con-
gregaciones Claustrales Tarraconense y Cesaraugustana, Capítulos Provincia-
les y Abades Presidentes. Contiene la relación ordenada de fuentes y bibliogra-
fía en p. 25-34. Obra de gran utilidad e interés para los investigadores de la
historia monástica.

Valentí SERRA DE MANRESA

Armand PUIG (ed.),1 La terra i la llavor (L’Església catalana a l’inici del
mil·lenni). Barcelona, Proa 2004. 324 p.

Es tracta d’un treball col·lectiu, editat per Armand Puig, autor de la
presentació, en el qual han treballat ell mateix i divuit persones més, totes del
nostre país. Hi han procurat de fer una semblança del present de l’Església a
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Catalunya i unes anàlisis dels diversos aspectes de la vida social, cultural i reli-
giosa del país, mirant d’intuir quina podrà ser la seva marxa en el començament
del mil·lenni que el món acaba d’estrenar, i exposen els criteris que han
d’endegar-lo.

Unes breus biografies dels autors –d’altra banda ben coneguts en els medis
eclesials, sense que es pugui cercar en ells una representativitat pròpiament
dita, o que abasti totes les línies existents– permeten de veure, en la seva
diversitat de situacions, alguns elements comuns, a més del to serè i respectuós
amb els altres. Esmentem la seva joventut, la presència en medis escolars i
universitaris –com ara la Facultat de Teologia de Catalunya, la Universitat
Ramon Llull o la de Lleida, l’Institut Borja de Bioètica–, la pertinença a
moviments, entre ells la Comunitat de Sant Egidi, o la condició de sacerdots
diocesans de diversos bisbats, amb responsabilitats a nivell de parròquies o
agrupacions de fidels, o de religiosos: un carmelita, un jesuïta o un germà
marista. Hi han participat també tres dones: una casada, una soltera i una reli-
giosa, benedictina. El fet que cada capítol –llevat de dos– hagi estat elaborat i
signat per dues o tres persones fa que sigui més difícil atribuir a cadascun tot
el mèrit o la responsabilitat de què és creditor.

En alguns dels articles es combina el tractament teològic d’un tema d’abast
universal, com són, per exemple, els conceptes de comunió, de sinodalitat o de
solidaritat, amb l’estudi particularitzat de les diòcesis amb seu a Catalunya. En
tots aquests casos es presta l’atenció que es mereixen als textos del Concili
Vaticà II o als ensenyaments dels últims Pontífexs, i també a les conclusions
aprovades del Concili Provincial Tarraconense, però en alguns casos els
comentaris no es limiten totalment a la doctrina comuna, sinó que s’exposen,
amb tot dret, punts de vista originals i suggestius, sobretot en matèria
eclesiològica, i de manera no polèmica.

És palesa la importància que en el segle que hem deixat han assolit les
qüestions bioètiques. I d’acord amb això, en el llibre es descriu amb detall la
problemàtica existent, s’hi apunten els perills que per a certs valors permanents
representen algunes de les pràctiques en voga, àmpliament esteses, i en alguns
punts, per exemple davant els qui advoquen l’eutanàsia, hom hauria desitjat
que, a més dels interrogants que es plantegen, se n’hagués expressat un rebuig
més ferm.

En d’altres qüestions, a l’hora de configurar quina haurà de ser l’actitud de
l’Església per donar una resposta pastoral, s’aprofita l’ocasió per a estendre’s
més en temes culturals, com els de la comunicació o els de l’educació.

Després de dues de les parts del llibre, s’ofereixen unes conclusions comu-
nes a tots els autors de l’obra, moltes de les quals estan encaminades a potenciar
i aprofundir la unitat o la comunió que afecta totes les diòcesis, moviments i

1. Armand Puig (ed.), i Josep Lluís Arín, Agustí Borrell, Jaume Castro, Pere
Domènech, Jaume Fontbona, M. Lluïsa Geronès, Antonieta Mateus, Xavier Melloni,
Fèlix Mussoll, Arcadi Oiveres, Jordi Orobitg, Teresa Pou, Albert Sáez, Joan Torra,
Francesc Torralba, Emili Turú, Joan Viñas, Montserrat Viñas,
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altres realitats eclesials, i que, en la major part, tothom pot compartir sense
reserves.

El llibre respon al desig de sumar esforços, àmpliament sentit en el nostre
país, en uns moments de crisi i de canvi, tanmateix engrescadors, que viu, de
recuperació del patrimoni cultural, polític o religiós. En aquest sentit, l’actitud
dels autors és més aviat la de sumar esforços i no gastar-se en polèmiques
innecessàries, si bé no falten punts de vista personals, certament estimables,
que poden oferir matisos propis.

Un altre repàs, quan ja hem llegit el llibre, d’un bell text de presentació
d’Armand Puig, ens fa adonar que ell diu molt millor allò que hem tractat de
comentar, i ajuda a justificar el títol de l’obra, quan subratlla que el punt de
partença ha estat una convicció de base: «l’Església és ferment d’unió en un
món sovint fragmentat i dividit perquè és portadora d’enormes energies de pau
i d’unitat que brollen de l’entranya mateixa de l’Evangeli de Jesús».

Ferran BLASI BIERBE

El retorno de un jesuita desterrado. Viaje del P. Luengo desde Bolonia a Nava
del Rey (1798). [Edición a cargo de] Inmaculada Fernández Arrillaga. Trans-
cripción documental de José Manuel Rodríguez Rodríguez. Alicante-Nava
del Rey, Publicaciones de la Universidad de Alicante 2004. 274 p.

Uno de los acontecimientos de mayor trascendencia del reinado de Carlos
III fue la expulsión de los jesuitas en 1767. Algunos de los jesuitas expulsos
escribieron diarios en que se recogen diversidad de experiencias cotidianas su-
fridas por miembros de la Compañía de Jesús durante los años de exilio (1767-
1815). En este volumen, la doctora Fernández Arrillaga (especilista sobre la
vida y obra del padre Manuel Luengo), ofrece la edición anotada del tomo XXXII
(dedicado al año 1798, cuando se realizó el viaje de vuelta de gran parte de loe
jesuitas expulsos) del manuscrito conservado en el Archivo Histórico de Loyola,
titulado Diario de la expulsión de los jesuitas de los dominios del Rey de Espa-
ña, al principio de la sola Provincia de Castilla la Vieja, después más en gene-
ral de toda la Compañía, que escribió Manuel Nicolás Luengo Rodríguez en
1798 mientras regresaba de Bolonia. En p. 31-37 hallamos el trayecto titulado
«De Génova a Barcelona: una accidentada singladura». Se ofrece bibliografía,
índice onomástico y en p. 247-256 un anexo documental y cartográfico.

V.S.
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Alfonso AGUILÓ, ¿Es razonable creer? 50 cuestiones actuales en torno a la fe.
Ediciones Palabra 2004. 459 p.

Se trata de un libro divido en siete partes y comprendiendo, como su título
indica, 50 cuestiones. Las siete partes son:

Creer en Dios, con 9 cuestiones; Una religión, pero ¿por qué la cristiana?,
con 4 cuestiones; Objeciones a la Iglesia católica, con 12 cuestiones; ¿Es razona-
ble creer?, con 7 cuestiones; La cuestión del sexo, con 9 cuestiones; Intolerancia
con los más débiles, con 4 cuestiones; Para qué sirve creer, con 5 cuestiones.

Los temas son, pues, religiosos, y su finalidad es explicativa de algunos
puntos de la religión y en concreto de la católica. Todo ello con un aire apologé-
tico, pero sin estridencias, al modo de un tranquilo y buen profesor. Se deduce
que el autor es profundamente creyente (y muy practicante) (p. 211), tolerante,
prudente (p. 219) con un gran sentido común. Su exposición es clara y fácil-
mente legible, no hay que releer dos veces las frases (recuerda el estilo diáfano
de Balmes). Manifiesta una amplia cultura, en algún caso (muy pocos) algo
superficial o poco moderna, como se dirá a su tiempo. El estilo es fluido y sabe
combinar correctamente las anécdotas o ejemplos con la doctrina y las áridas
ideas. Es, pues, ameno. Como ejemplo, véase la página 99 donde de forma ma-
gistral se narra el emocionante entierro de la emperatriz Zita.

Se aconseja su lectura, y en cierto modo estudio, a todos los quieran pro-
fundizar su fe católica o a los que por oficio o afición deben transmitirla.

Señalemos algunos puntos débiles del libro, según nuestro leal y buen en-
tender. En primer lugar, la cuestión de la Biblia es demasiado superficial. Debe-
ría explicar cómo se escribieron los libros de nuestra Sagrada Escritura, con
todas sus consecuencias, con la gran cantidad de piadosas interpolaciones y
sucesivas estratificaciones. La idea de los géneros literarios o de una sana exé-
gesis no se destaca adecuadamente. En consecuencia, aparecen afirmaciones
discutibles. Por ejemplo, citar (p. 135) como milagro el paso del mar Rojo es un
pueril anacronismo. El Éxodo está plagado del género literario de historia o
ciencia ficción puesta al servicio de la consolidación de Israel como pueblo. El
sentido alegórico es fundamental para leer la Biblia. La llamada historia (y cada
tiempo tiene su sentido particular de escribir la historia) está al servicio de la
alegoría y así se salva los problemas de anacronismos.

No se destaca suficientemente el gran hecho, que sólo se puede conocer y
asimilar por la fe, de la Encarnación de Dios. Si se admite este hecho, todo el
resto queda en muy segundo lugar. Ejemplo: es más difícil comprender la En-
carnación que no la perpetua virginidad de María. Pero estamos en una situa-
ción de pura y dura fe, que nos la da Dios y nosotros aceptamos razonablemente
porque Él quiere.

El asunto de Galileo tributa al lugar común de una condena suave, etc., y al
anacronismo habitual. En nuestra opinión, el Santo Oficio hizo muy bien en
condenarlo. Galileo fue un bocazas que daba como cierto algo que entonces
sólo era una hipótesis y metiéndose con la Biblia y los aristotélicos. La demos-
tración clara del heliocentrismo es del XVIII.

Dejando a un lado estos puntos y otros (la relación con el comunismo, la
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Teología de la liberación, etc.), el su conjunto el libro es muy aceptable y en
muchos casos valiente, con páginas brillantes (p. 286). Personalmente felicito
al autor por el recuerdo del profesor García Morente, el mejor traductor de Kant
e injustamente olvidado por unos y otros.

Un aspecto muy positivo es la lucha justiciera y decidida contra los lugares
comunes de la vida actual. El tratamiento de la homosexualidad es muy correcto
y anula las excusas genéticas, que no han sido demostradas. También el buen
estudio distinguiendo el deseo sexual y la lujuria y cargando el acento contra el
cómodo egoísmo Es muy adecuada la condena del aborto insistiendo en que lo
legal no es necesariamente moral. Por promulgarse una ley, no desaparece el
horror del homicidio. Muy bien el tratamiento de la eutanasia.

Defiende las clases de religión y combate moderadamente los
fundamentalismos religiosos.

Cualquier persona medianamente instruida hallará en este libro, escrito con
prudencia y gran sentido común, muchas respuestas a las cuestiones relaciona-
das con la moral y el dogma  Pocas erratas; quizá la de la página 134, donde cita
a Certaux, cuando debe ser Cerfaux. Al tratarse de un libro, de tipo enciclopedia
o de preguntas y respuestas (cincuenta), cada una de ellas merecía una discu-
sión y valoración. Anticipándonos al lector creemos que el resultado sería muy
favorable al autor. Nuestra felicitación.

Sebastián CALZADA BADÍA

Elvira PÉREZ FERREIRO, Glosas rabínicas y Sagrada Escritura. Tratado de Pedro
de Palencia, O.P. sobre la utilidad de las glosas rabínicas. Transcripción y
estudio. Prefacio de Carlos del Valle Rodríguez. (Biblioteca de Teólogos
Españoles, 47). Salamanca, Editorial San Esteban 2004. 148 p.

Edición, con anotaciones y estudio introductorio, del tratado inédito del
hebraísta Pedro de Palencia († 1621) titulado Tratado cerca la Regla del Catá-
logo que disponen la licción de las Glosas de Rabinos en exposición del texto
Sagrado de Scriptura, que redactó a petición del Consejo de la Suprema Inqui-
sición, en 1611, poco antes de la publicación del índice de libros prohibidos de
1612, a propósito de la gran conveniencia de permitir el uso de las glosas rabínicas
a los biblistas. Pedro de Palencia vindicó la libertad para acercarse a toda fuente
que pueda contribuir a la clarificación de los textos sagrados. Valiosa aporta-
ción al conocimiento de la enseñanza del hebreo en las universidades hispanas
y, sobre todo, a la historia de la exégesis. Contiene índice de citaciones bíblicas,
analítico y de autoridades en p. 143-146.

      Valentí SERRA
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 Maria Assumpció ZAPATA I BUXENS, La baronia Desbosch del Maresme.
Una jurisdicció feudal en l’Edat Moderna. Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana
2004. 541 p.

Estem davant l’edició d’una ben digna tesi doctoral presentada a la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, i qualificada amb Excel·lent cum lau-
de. La seva autora ha volgut analitzar la llarga etapa que va des de darreries del
segle XV fins a les darreries del XVIII, a les envistes de la Revolució Francesa i
les seves repercussions sobre el territori català; és a dir, se situa en plena edat
moderna, a partir de la implantació en l’àmbit hispànic del sistema de govern de
monarquia centralista i autoritària i el naixement dels estats moderns, però amb
la continuïtat de les estructures feudals que es varen conservar fins ben entrat el
segle XIX. L’objectiu proposat és la història d’una baronia del Maresme, confi-
gurada pels termes dels castells de Vilassar i de Burriac, a partir de la Sentència
Arbitral de Guadalupe, i l’alliberament del jou feudal respecte del cavaller Pere
Joan Ferrer. La baronia objecte d’estudi va estar controlada, durant gran part de
l’època moderna, per la família Desbosch. Ben encertadament, l’autora dedica
una necessària i agraïda situació del territori i dels homes, analitzant-ne en pri-
mer lloc les condicions i característiques del medi, terres riques pel que fa a
l’agricultura i força actives pel que fa a l’activitat artesana i mercantil, facilita-
da per l’obertura al mar i la fàcil comunicació amb les comarques interiors, les
condicions i característiques del poblament i els canvis demogràfics, des de la
baixa edat mitjana fins a darreries de l’antic règim. La part central de l’obra està
dedicada a les qüestions que configuren les bases jurisdiccionals del senyoriu,
així com els drets i les rendes que se’n derivaven. S’hi distingeixen les
jurisdiccions compartides, que afecten la quadra de Cros, els feus de Vilassar i
Argentona, la casa de Cabrera, a més d’una gran quantitat d’alous a Mataró,
Argentona i Premià. En destaca la doble influència de dues grans ciutats que
emmarquen el senyoriu: Barcelona i Mataró; essencialment la segona, més
propera, i que en generar una nova classe rendista i gran terratinent al llarg de
l’època moderna posava en qüestió la jurisdicció feudal. Precisament, al voltant
d’aquesta burgesia rendista, l’autora té cura de precisar tot el complex procés
de concentració de la propietat, el canvi de mans del domini útil, que passarà de
ser bàsicament dels pagesos a ser-ho dels comerciants, botiguers, fabricants,
etc., d’època moderna, els quals d’aquesta manera podien comptar amb solvència
suficient per a obtenir hipoteques i altres tipus de crèdits i ampliar i expandir els
negocis. Cal destacar l’anàlisi de les diferents formes de cessió de l’ús de la
terra, on destaca la varietat dels establiments, típics de la «refeudalització» de
l’edat moderna arreu d’Europa, i que permetien compensar la caiguda dels cen-
sos, la reocupació de les tinences vacants per motius diversos, i el consegüent
canvi o adequament de les condicions dels establiments segons les possibilitats
i els interessos dels senyors. Els tres models de cessió de la terra, àmpliament
documentats, es centren en la masoveria –més pròpia de les zones interiors del
Principat que no les del litoral–, el subestabliment, i el contracte de rabassa
morta que, com és prou conegut, era de fet un establiment emfitètutic temporal.
Els Desbosch també establiren directament les terres que es reservaven per tal
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de conrear-hi vinya, sobretot a l’entorn immediat del castell de Vilassar. La
multiplicitat i varietat dels exemples adduïts permeten precisar els canvis i les
adaptacions a llocs, climes i temps en el transcurs dels tres segles objecte de
l’estudi. Singular atenció es presta a la masia i al mas, com a unitat d’explotació
i d’estructuració del territori i de la mateixa senyoria dels Desbosch; hom
dissecciona amb minúcia aquesta realitat i a través de l’estudi dels capbreus-
llevadors se n’ofereix una interessant relació i comparació, des del segle XIV

fins als llevadors del segle XIX. Destaca l’estabilització dels emfiteutes dels masos
un cop superada la crisi del segle XVII, la política familiar de l’hereu, així com la
tendència a concentrar patrimoni, que no sols augmentarà molt els béns de la
família, sinó que permetrà una política de sostsestabliments i de contractament
de mà d’obra barata, ja sigui del petit pagès del Maresme o de nouvinguts de
l’altra banda del Pirineu. Entre els drets i rendes del senyoriu, s’hi fa un esment
rellevant i ben encertat dels monopolis o destrets que, en plena edat moderna,
encara constituïen una important font d’ingressos i foren cobejats tant pels titulars
de la jurisdicció feudal com pels comuns o universitats. Precisament l’obra
objecte de consideració posa en relleu l’interès tothora viu per part de les
universitats de la baronia dels Desboch d’apoderar-se d’aquests monopolis i
com promouen tota mena de plets per obtenir-los. Entre els monopolis analitzats
no hi manquen els molins, especialment els d’Argentona, les ferreries o fargues
de destret, on s’adobaven eines o se’n feien de petites i es ferrava el bestiar, i es
troben emplaçades en els municipis d’Argentona, Premià, Cabrils i Cabrera; de
cadascun se’n dóna àmplia referència amb notícies curioses sobre els diversos
ferrers que declararen tenir farga de destret al llarg de la Baixa Edat Mitjana i
tota l’època Moderna. Com a monopoli senyorial, també s’hi compta la venda
d’aliments bàsics com el pa, el vi, la carn i el peix, la venda dels quals, a les
botigues corresponents, sempre fou motiu de constants tensions entre la baronia
i els comuns.

Dins del bloc dels drets i rendes del senyoriu cal destacar l’atenció prestada
a la problemàtica de la capbrevació i del capbreu mateix, com també les causes
de capbrevació, bàsicament degudes o condicionades pels processos judicials
iniciats pels senyors contra els seus vassalls de la baronia, dels quals, en el cas
concret de Vilassar, se n’han conservat catorze en el període que va del 1592 al
1731. A través d’aquestes fonts històriques s’analitzen les tipologies dels cen-
sos, les seves reconversions i adequacions, els valors d’aquests censos quan són
pagats en espècies i, sobretot, les resistències als pagaments i com aquestes
resistències condicionen la renda senyorial dels Desbosch. A part, però no menys
importants per la seva incidència sobre les persones, s’ha incorporat en aquest
bloc la renda eclesiàstica: delmes i primícies que afecten sobretot el sosteniment
de parròquies i capelles dels diversos indrets de la baronia; els benifets
eclesiàstics també són considerat com a font de rendes. Tot i que té un tractament
menor, cal destacar les referències a la venda de censals, com a sistema de
crèdit, al qual s’apuntaven tant l’estament nobiliari, com l’Església i les diverses
universitats. Finalment, entre les clàssiques rendes del senyoriu hi destaquen
les derivades de l’exercici i administració de la justícia, amb l’establiment de
batllies i notaries, en un complex sistema interrelacionat que incrementava el
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control dels homes, però donava també lloc a nombroses interferències i
discussions, ja sigui amb els batlles reials o amb els veguers. L’apartat conclou
amb una referència a l’aplicació del Reial Cadastre borbònic i la liquidació del
règim senyorial per part dels governs liberals del regnat d’Isabel II.

L’obra es complementa amb la imprescindible cartografia i un imposant
nombre de quadres-resums dels diferents apartats que componen l’obra. Com
recorda l’autora en les  conclusions, aquest estudi permet observar la continuïtat
de les estructures feudals en plena època moderna, defugint les generalitzacions
per a la Catalunya de l’època moderna i destacant les peculiaritats de
funcionament d’una baronia del Maresme, sobretot les tensions i lluites entre
les universitats, en mans d’una burgesia en ascens, i la vella noblesa representa-
da per la família Desbosch.

Prim BERTRAN

Ramon ALBERDI, La Madre Ana Alberdi (1912-1998). El encanto de la experien-
cia cristiana. Madrid, Editorial CCS y Concepcionistas Franciscanas 2004.
277 p.

Suggeridora biografia (elaborada amb els nous mètodes de l’anomenada
«història oral», i àmpliament reforçada amb documentació d’arxiu) de la reli-
giosa concepcionista franciscana Sor Ana Alberdi (María de la Concepción Cruz
Alberdi Echezarreta, 1912-1998), abadessa del monestir madrileny de «La Lati-
na» (anys 1953-1990, amb un trienni d’interrupció: 1984-1987), on havia
ingressat el setembre de 1931. L’autor, religiós salesià i nebot de la M. Alberdi,
és un reconegut i avesat expert en història eclesiàstica contemporània. En aquesta
darrera investigació, de manera acurada i amb gran detallisme, ens ajuda a pe-
netrar en el món interior i en l’espiritualitat concepcionista de la religiosa
biografiada. Remarquem que tenen un interès molt especial les pàgines 53-97,
en les quals se’ns ofereix una síntesi, molt reeixida, de la complexa història i
expansió de l’Orde de la Immaculada Concepció (= concepcionistes franciscanes)
i, sobretot, la gran vàlua de les pàgines 116-128, on es troba un minuciós estudi
de l’impacte de la guerra civil i persecució religiosa en el monestir de «La Lati-
na». Felicitem Ramon Alberdi per tan sòlida aportació a l’estudi de l’experiència
contemplativa i mística dins del carisma franciscà i concepcionista, en el marc
de la vida religiosa del segle vintè, publicada en l’escaiença del 150 aniversari
de la definició dogmàtica de la Concepció Immaculada de Maria, tal com
s’expressa a la p. 5.

Valentí SERRA
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Bíblia del segle XIV: Èxode, Levític. Transcripció a cura de Jaume RIERA I SANS.
Aparats critics, notes i glossari a cura de Pere Casanellas i Bassols. Estudi
introductori d’Armand Puig i Tàrrech, Barcelona: Associació Bíblica de
Catalunya - Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2004, CXL + 248 +
248 p.

Els catalans del segle XV podien llegir la Bíblia en la seva llengua. Avui, els
catalans de principis del segle XXI, podem repetir aquesta experiència llegint les
versions dels llibres de l’Èxode i del Levític que formen part del primer volum
del Corpus Biblicum Catalanicum, que s’acaba de publicar, obra de Jaume Rie-
ra (transcripció del text dels tres manuscrits medievals conservats que contenen
aquests llibres bíblics), Pere Casanellas (codirector del projecte i director edito-
rial, responsable a més dels aparats crítics, notes i glossari) i Armand Puig (co-
director i autor de l’estudi introductori).

El Corpus Biblicum Catalanicum (CBCat) (projecte integrat en el Corpus
Escriptorum Cataloniae) es proposa l’edició crítica de les traduccions bíbliques
en llengua catalana fins a l’any 1900 i ha estat promogut per l’Associació Bíblica
de Catalunya. El projecte compta amb l’alt patrocini de la Generalitat de Catalunya,
el Govern d’Andorra, els bisbats de Catalunya, els bisbats de les Illes Balears i el
bisbat de Perpinyà. Aquest volum està dedicat a la bona memòria d’aquell gran
erudit, el pare Guiu Camps i Reverter (1915-2001), monjo de Montserrat i impul-
sor d’aquest projecte, que tants biblistes catalans tenim com a mestre.

El volum que ressenyem, acabat de publicar el mes de setembre del 2004,
constitueix una fita en la història de la cultura catalana. L’erudit professor Pere
Casanellas i Bassols, codirector del CBCat, en un article interessantíssim publicat
en el Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya 79 (març 2003), pàgines 67-
74, intitulat «De la Bíblia Catalana al Corpus Biblicum Catalanicum: un projecte
amb gairebé un segle d’història» feia memòria de les vicissituds i dels diversos
projectes d’edició de les versions catalanes medievals de la Bíblia (cap dels
quals no aconseguí arribar a bon port). El primer projecte presentat per Raymond
Foulché-Delbosc (1864-1929) l’any 1906, va ser assumit per l’Institut d’Estudis
Catalans l’any 1908 i abandonat l’any 1914, sense que se’n sàpiguen els motius.
La represa va venir de la mà del pare Guiu Camps, en el marc de l’Associació
Bíblica de Catalunya, entre els anys 1975-1977. L’excés de feina que els projecte
comportava va fer que restés també abandonat fins que 1’any 1997, el gran
biblista català doctor Armand Puig i Tàrrech el va tornar a reprendre. Amb la
incorporació en la direcció del projecte del doctor Pere Casanellas i la publicació
del present volum (que porta el número 3 dins la serie del CBCat) l’antic projecte,
després de gairebé cent anys d’història, ha arribat a bon port en forma d’un
primer volum.

L’obra consta de tres parts clarament diferenciades: a) Estudi introductori;
b) Glossari (i notes del text català); i c) Edició sinòptica del text llatí de la

Vulgata i dels manuscrits Peiresc, Egerton i Colbert que contenen la versió ca-
talana dels llibres bíblics de l’Èxode i el Levític.

Comentaré aquestes tres parts per ordre invers. El text bíblic consta de quatre
columnes. La primera presenta el text llatí de la Bíblia Vulgata segons l’edició
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coneguda com a Vulgata Stutgartiensis. Aquesta columna presenta dos aparats
crítics: el superior presenta les variants textuals dels grans manuscrits europeus
i  l’ inferior col·laciona quatre manuscrits  de la Vulgata de l’àmbit
catalanollenguadocià (G: Girona, primera meitat del segle XIII; M: Montpeller,
segles XII-XIII; T: Tarragona, inici del segle XIV; V: Vic, any 1268). Mai abans de
la publicació d’aquest volum no s’havien estudiat les vulgates que circulaven
per terres catalanollenguadocianes a l’edat mitjana. Aquest sol fet ja és una fita
científica de primera magnitud. Els manuscrits que contenen el text català que
s’editen en columnes paral·leles a la de la Vulgata són: Colbert (Bibliotheque
Nationale. París. Acabat el 8 d’agost del 1461); Egerton (British Library. Lon-
dres. Acabat el 29 d’octubre del 1465); Peiresc (Bibliotheque Nationale. París.
Copiat ca. 1460-1465). El treball filològic de transcripció i edició ens sembla
modèlic.

El “Glossari” preparat per P. Casanellas juntament amb les notes filològiques
que acompanyen el text català medieval) contenen tanta –i tan interessant–
informació filològica i lingüística que constitueixen veritable obra mestra de
rigor i d’erudició.

El treball lexicogràfic ha permès fer aportacions de notable interès als dos
grans diccionaris històrics de la llengua catalana: el Diccionari catalo-valencià-
balear d’A. M. Alcover i F. de B. Moll i el Diccionari etimològic i complementari
de la llengua catalana del meu mestre Joan Coromines. Així, per exemple, es
confirmen les etimologies que Coromines proposava per al mots comoldre ‘reduir
a pasta’ i perestatge ‘muntant de porta’; es desmenteixen les etimologies que el
DCVB proposava per a embragar ‘tapar les escletxes amb brac (: fang)’,
desdenyar-se ‘indignar-se’, amendosos (variant d’ambdós); rectifica Coromines
pel que fa al genere del mot ret, que el gran lingüista creia que era sols masculí
i que aquests textos demostren que també s’usava en forma femenina. El Glossari
del CBCat documenta també força mots o accepcions que no havien estat
documentats fins ara: aurèol ‘d’or’; bruc ‘mena de llagosta sense ales’; ulcus
‘úlcera, nafra’; ajustament ‘unió sexual, coit’; títol ‘làpida, pedra amb una
inscripció’. En altres casos, aquest “Glossari” permet documentar en època me-
dieval mots que fins ara sols havien estat recollits en textos dels segles XIX-XX:
aixenglonar ‘esgotimar:’; canal ‘abeurador’; pol·luir ‘embrutar (moralment),
impurificar’; etc.

Tot plegat fa que ens trobem davant d’un veritable banquet filològic, amb
moltíssims plats saborosos servits a les persones interessades per la llengua
catalana antiga.

El treball que obre el volum és l’“Estudi introductori” signat per Armand
Puig i Tàrrech, entusiasta defensor i promotor d’aquest projecte dins el marc de
l’ Associació Bíblica de Catalunya. A. Puig és un home intel·ligentíssim que ha
portat a terme, contra tota mena d’adversitats, projectes que bé podem qualificar
de gairebé titànics, com ara la Bíblia Catalana Interconfessional (71999[11993]).
Si aquest volum del CBCat ha arribat a port ha estat en bona part per la seva
obstinació.

L’“Estudi introductori” situa en el context del que podríem anomenar una
«tesi documentària», que no ha passat mai per ser una hipotesi:
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«Els manuscrits Peiresc, Egerton i Colbert constitueixen la base textual de
l’anomenada «Bíblia del segle XIV» pel que fa als llibres de l’Èxode i el Levític.
Els únics tres manuscrits existents d’aquests dos llibres han de ser datats al
tercer quart del segle XV [...]. Ara bé, aquests manuscrits contenen no una sinó
dues traduccions bíbliques. La primera, la que correspon a la Bíblia del segle
XIV, va ser una traducció de tots els llibres bíblics al català i devia concloure’s al
tercer quart de segle, potser pels volts de l’any 1370. És probable que els qui
elaboraren per primera vegada una Bíblia completa en llengua catalana es
valguessin, en part, de traduccions realitzades anteriorment, en el decurs del
segle XIV o fins i tot a finals del segle XIII [...]. Tanmateix, una secció molt con-
siderable de llibres fou el resultat del treball de traducció esmentat, probablement
dut a terme en temps del rei Pere III, en el tercer quart del segle XIV. Els llibres
de l’Èxode (manuscrits P i C) i del Levítc (manuscrits P i C, i E de 2,2 a 18,2),
són testimonis d’aquesta primera traducció. La segona traducció és testimonia-
da tan sols pel text del llibre de l’Èxode i bona part del llibre del Levític (fins a
2,2; i des de 18,2 a 27,34) tal com es troben en el manuscrit E. Aquesta segona
traducció ha de ser situada probablement entre el darrer quart del segle XIV i els
inicis del segle xv. L’anomenarem Traducció bíblica incompleta (p. XVII)».

Aquests són els elements axiomàtics de l’estudi. Acceptat això -tot i que
enlloc no es diu on es fonamenta aquesta certesa- l’estudi presenta les
característiques de la traducció subjacent a la Bíblia del segle XIV, els elements
fonamentals de la «segona traducció incompleta» i els itineraris que han seguit
les «dues traduccions» fins a arribar als tres manuscrits de finals del segle xv
que s’editen en aquest volum del CBCat.

És molt probable que el conjunt d’elements arcaics en el lèxic que es troben
en els textos d’aquesta edició remuntin a versions del segle XIV, pero trobo que
hauria estat més prudent parlar de la “versió catalana de la Bíblia segons els
manuscrits del segle xv”, que és l’única data certa que tenim. La hipotesi de les
«dues traduccions» és suggeridora, però, com es pot arribar a saber que només
eren dues? I com és que la segona era «incompleta»? No podria haver estat el
resultat d’una simple revisió ad hoc? Les preguntes segurament podrien anar
creixent.

En conjunt el treball del CBCat és espectacular: l’edició és curada amb
escrupolositat i el servei a la cultura catalana absolutament impagable i
mereixedor de tots els elogis possibles.

Penso que si el meu amic, l’escriptor ja traspassat Vicenç Riera Llorca (Bar-
celona, 1903-Pineda de Mar, 1991), hagués pogut escriure ara el seu llibre 9
obstinats (1971), hauria afegit a la nòmina Pere Casanellas i Armand Puig, perquè
gràcies a la seva pertinàcia han portat a bon port la primera tramesa d’un projecte
centenari de primera magnitud cultural.

JOAN FERRER
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Juan ANDRÉS MORELL. Bolònia, Florència, Roma. Cartas familiares I. Ed. Enri-
que Jiménez López. Publicaciones Universidad de Alicante Alicante, 2004.
559 p.

El pare Miquel Batllori havia donat a conèixer alguns dels jesuïtes de la
Província d’Aragó exiliats a Itàlia per l’expulsió d’Espanya de l’Orde decretada
per Carles III, residència que es perllongaria per la posterior supressió de l’Orde
pel papa Climent XIV. Entre ells sobresortia la personalitat del valencià Joan
Andrés Morell, un dels humanistes més importants del seu segle.

Ara, la present obra, considera en profunditat la figura d’aquest exiliat, i ho
fa un dels millors coneixedors d’aquest període. En aquest primer volum E.
Jiménez López edita i comenta dotze cartes que el valencià envià desde Màntua
al seu germà Carles que vivia a Espanya i que anà publicant. L’editor ha
seleccionat les cartes que es refereixen a Bolònia, Florència i Roma, reservant
les altres per següents volums. Jiménez López, a més, redacta una excel·lent
introducció-estudi dividida en quatre apartats: el primer de caràcter biogràfic, i
els altres que recullen les impressions que rebé Andrés durant les seves visites a
aquelles tres esmentades ciutats i va transmetre per carta al seu germà.

Ja en la biografia d’Andrés, demostra Jiménez López els coneixements que
té de la història general de l’Orde, i en particular del seu biografiat. Indica les
diverses cases en què visqué i estudià, començant pel noviciat de Tarragona, tot
resseguint les matèries que en cada una d’aquestes cases va anar assimilant.
Assenyala, també, els companys amb qui va conviure i amb els qui tant a Espanya
com després a Itàlia, durant l’exili, mantindria contacte d’amistat i científic.

L’editor recalca la diferent mentalitat ideològica dels jesuïtes de la
província d’Aragó, en aquell moment, més oberts que no pas els de la resta
d’Espanya. Això es manifestaria, en l’aspecte exterior, en llur producció
literària. En aquesta introducció se’ns presenta també la polifacètica creació
cientificoliterària d’Andrés, especialment la seva obra Dell’Origine, progressi
e stato attuale d’ogni Letteratura culminada el 1799, extraordinària exposició
(en 7 volums) que palesa la cultura universal d’aquell abate «estranger» en
terres italianes.

La introducció continua exposant el missatge d’aquelles cartes. Si Andrés
hi manifestava la seva fina intuïció, i el seu immens interès pel món de la cultu-
ra que l’enlluernava, no és menys admirable la presentació que en fa Jiménez
López. El primer escriu sobre les biblioteques que visita, sobre les riqueses dels
seus manuscrits, convenientment catalogats, sobre els variats museus, sobre les
diverses acadèmies, observatoris, universitats, etc. La seva prodigiosa memòria
li permet establir comparacions entre les que va visitant en les tres principals
ciutats i sobre la validesa de llurs bibliotecaris o directors, amb els quals
mantindria una sincera amistat. El segon, Jiménez López, per la seva part, no
demostra menys cultura en la presentació d’aquest immens material.

Més d’una vegada es queixarà Andrés al seu germà Carles del poc interès
que mostren els nobles espanyols en pro de la cultura; i això li dol. A Itàlia hi ha
grans mecenes que han creat i mantenen aquelles manifestacions artístiques.
On es poden trobar a Espanya?, es pregunta.
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Andrés, en escriure les seves cartes, pensa ensems en Itàlia i en Espanya,
com encertadament afirma el comentarista. És una mena de trasvassament
d’informacions: tampoc a Itàlia coneixien totes les riqueses espanyoles.

La vàlua dels seus escrits li va obrir les portes de les acadèmies més famoses
i d’algunes àdhuc en fou anomenat membre honorari.

La seva mirada no és merament narrativa ni sempre les seves observacions
són positives, ni manquen les crítiques, i quan el seu judici no coincideix amb el
d’altres no ho amaga, exposant-ne, alhora, els seus motius.

En aquests tres apartats, podem gaudir de l’extraordinària abundor cultural
de les tres esmentades ciutats de Bolònia, Florència i Roma, i alhora del magnífic
marc en què les recrea i fa present el comentarista, amb una gran riquesa
d’informació. Restablerta la Companyia de Jesús, pel papa Pius VII, Andrés
reingressà a l’Orde i hi morí a Roma, el 1817.

La segona part del volum reprodueix les onze cartes escrites, totes elles des
de Màntua, entre el 1785 i el 1786, al seu germà Carles comunicant-li les
vivències al llarg de les seves visites a les esmentades ciutats i rodalies. Jiménez
López, en innumerables notes, il·lustra i aclareix les afirmacions de l’exjesuïta
tot situant-les en aquell moment històric.

No voldríem acabar aquesta breu nota sensa insistir, una vegada més, en la
importància d’aquest volum per la seva riquesa documental i pel magnífic retrat
que ens dóna de la vida cultural d’aquella part d’Itàlia a les darreries del segle
XVIII. L’obra té un índex onomàstic i està esplèndidament presentada. Felicitem
Enrique Jiménez López per la seva extraordinària tasca i esperem, amb interès,
l’aparició dels següents volums.

ANTONI BORRÀS I FELIU

Eduardo ARROYO, Josep Torras i Bages. (Gent nostra, 127). Barcelona, Infiesta
editor 2004. 94 p.

Aproximación al pensamiento y obra cultural y pastoral, junto con una bre-
ve biografía de carácter divulgativo, sobre la egregia figura del prelado catalán
Josep Torras i Bages (obispo de Vic, 1899-1916) que el autor, muy acertada-
mente, sitúa en la corriente del pensamiento tradicionalista, en la línea de Jaume
Balmes, Vázquez de Mella, etc. En esta nueva aproximación a la vida y obra de
Torras y Bages, se intenta revitalizar la figura del venerable prelado, vindican-
do el lugar eminente y prioritario que le corresponde en la vertebración de la
Cataluña contemporánea. Se ofrecen abundantes ilustraciones de carácter com-
plementario, y hallamos una sumaria orientación blibliográfica en las breves
notas críticas que acompañan el texto.

A.S.T.
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Albert DRESAIRE GAUDÍ, El pessebre a Mataró. Història d’una tradició viva.
Mataró, Associació de Pessebristes 2004. 207 p.

Extraordinària monografia sobre la història i pervivència del pessebrisme a
la ciutat de Mataró, que va des dels pessebres amb figures de cera que preparaven
les monges caputxines per regraciar llurs benefactors (vegeu p. 22), passant
pels peculiars pessebres del carmel teresià i els monumentals «Betlems» de les
parròquies, junt amb els casolans de les llars, fins arribar als acurats i artístics
pessebres en diorama dels nostres dies. L’autor, Albert Dresaire, expert en la
construcció de betlems o pessebres, havia publicat ja alguns treballs i estudis
sobre l’art de construir pessebres, així com, també, sobre l’art i l’espiritualitat
pessebrística, de clara i fonda arrel franciscana que, tal com recorda el prologuista
de l’obra, Josep Mola (president de l’Associació de Pessebristes de Mataró) la
representació plàstica del misteri del nadal de Crist és tothora configurada per
la «tendresa, poesia, art i espiritualitat» que, cada any, ens porta amb la seva
naixença el Príncep de la Pau (p. 7).

Aquesta monografia sobre el pessebrisme a Mataró s’enceta amb una bella
síntesi de la història del pessebre que Albert Dresaire remunta, òbviament, al
Nadal de Greccio de 1223 i, a tall d’il·lustració complementària, l’autor
reprodueix, molt encertadament, el fresc que el pintor mataroní Jordi Arenas
realitzà, el 1997, per al presbiteri del santuari barceloní de la Mare de Déu de
l’Ajuda (p. 13). En un segon capítol s’examina l’origen del pessebre a Mataró
(on els caputxins tenien convent des de l’any 1611, sense, però, que consti
documentalment que fossin els introductors i promotors del pessebrisme mataroní,
cf. p. 21). És particularment interessant, i medul·lar en la monografia, el capítol
dedicat a la popularització del pessebre casolà o familiar durant la dinovena
centúria (cf. p. 33-42), juntament amb el capítol titulat «El naixement del
pessebrisme mataroní, 1902-1926» que tracta del pessebrisme en les escoles i
en diversos cercles i associacions mataronines de les primeres dècades del segle
vintè (cf. p. 43-56).

Més enllà de l’interès local, cal assenyalar la gran vàlua de les notícies
aplegades a les p. 57-115 sobre els diversos concursos de pessebres mataronins
(els promoguts per la revista catòlica Pensament Marià, anys 1926-1935; la
història de la naixença de l’associació de pessebristes l’any 1935; els concursos
de pessebres promoguts pel «Foment mataroní», anys 1939-1959), etc. La darrera
part de la monografia aborda l’actualitat (i vitalitat!) del pessebrisme mataroní,
des del renaixement de l’Associació de pessebristes l’any 1959 fins als nostres
dies, amb notícies i detalls, molt inèdits, sobre els figuraires de Mataró (p. 95-
186). Felicitem l’autor per tan valuosa aportació a la història del pessebrisme
del nostre país, tot posant en relleu la bellesa i qualitat de les abundoses
fotografies que acompanyen l’edició.

V.S.
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Inès CASTEL-BRANCO, Camins efímers cap a l’etern. Interseccions entre litúrgia
i art. Barcelona, Editorial Cruïlla 2004. 192 p.

Inès Castel-Branco és una jove arquitecta portuguesa ha participat en un
màster sobre arquitectura, art i espai efímer, i prepara una tesi doctoral sobre els
espais de la litúrgia i el teatre.

En el llibre Camins efímers cap a l’etern estudia en profunditat el significat
de l’efímer en la litúrgia i la seva relació amb l’art teatral.

Aquesta investigació, basada en una extensa bibliografia, que li permet
albirar com són els llenguatges de l’art, del culte de la forma i variació en el
transcurs de la història de les disposicions en planta del temples, per tal de ser
escenaris dels actes litúrgics, en tant que expressions teatrals de caràcter efímer,
però vinculats al concepte de l’Eternitat i la presència de Déu.

Més endavant especula sobre l’art modern, la fractura que suposa amb la
tradició a causa de la secularització proposada per les avantguardes.

Menciona la frase de Nietzsche sobre «la mort de Déu» i exposa que l’art
sagrat, basat en la bellesa i l’harmonia de les proporcions del temples, deixà pas
al segle XX a una exagerada simplificació que mena a una pobresa expressiva,
en la qual es fa difícil trobar un ambient propi per a una elevació de l’ànima.

Explica l’intens anticlericalisme, la desmitificació del culte cristià i exposa
les interpretacions especialment deformades de les normes del Concili Vaticà II.

És evident l’intent de reconduir la litúrgia, i en general l’art teatral, a for-
mes comunitàries i de caràcter laic.

A tall de conclusió, l’autora admet que el cristianisme és i serà sempre la
més sagramental de les religions, la que exalta de manera més potent la forma
concreta, l’encarnació del misteri dins del món.

D’aquesta manera obre una porta d’esperança en el món de l’art modern
convertit en una cerimònia de confusió, d’elogi de l’absurda negació dels
principis fonamentals de la ment humana.

Joan BASSEGODA NONELL

Lluís M. GRIGNION DE MONTFORT, L’amor de la Saviesa eterna. Traducció al
català de Josep M. Gregori i Cifré. Publicacions de l’Abadia de Montserrat
(El gra de blat, 183), 2005, 170 p.

Aquesta versió al català de L’Amour de la Sagesse éternelle segueix el text
crític de l’edició francesa publicada per les Éditions du Seuil, a París, el 1966,
dins de les obres completes de Sant Lluís M. Grignion de Montfort (1673-1713),
on s’edita el text del primer manuscrit, elaborat entre els anys 1703-1704. El
traductor, el musicòleg i estudiós Josep M. Gregori, ha revisat les notes crítiques
i ha completat les citacions bíbliques i patrístiques per tal de complementar
l’exegesi crítica de l’edició francesa, amb algunes notes complementàries
afegides per tal d’aclarir determinats aspectes de la present traducció. L’amor
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de la Saviesa eterna és un llibre que ajuda a viure a fons les exigències de la
vida espiritual, perquè ensenya admirablement a practicar les renúncies i adqui-
rir les virtuts cristianes, talment una bella i pregona síntesi de l’espiritualitat
montfortiana, fonamentada en els llibres sapiencials del Vell Testament, duts a
la seva culminació per les paraules de «saviesa» de Crist i per les reflexions de
sant Pau, sempre a través d’una filial devoció a la Mare de Déu que ens condueix
a Jesús Salvador, «Saviesa eterna».

V.S.

María Dolores PÉREZ MARÍN Sch, P.: Escolapias en Andalucía. Servicio de Pu-
blicaciones, Universidad de Córdoba, 2005. 748 p.

Paula Montal obrí la primera escola a Figueres el 1829. Fins al 1863, la
institució s’expansionà per terres catalanes, excepte la fundació de Sóller el
1857. El 1863 va fer el salt cap a l’interior de la península i fundà una casa a
Madrid. En el Capítol General de 1871 celebrat a Sant Martí de Provençals
s’acordà la erecció de dues noves cases, l’una a Lucena (Andalusia) i l’altra a
Carabanchel Alto a fi de poder formar amb la base d’aquestes tres cases de fora
de Catalunya una nova província, la de Castella (p. 192).

Amb la seva tesi doctoral, l’autora vol apropar-nos a les cases que les
religioses escolàpies han tingut i tenen a Andalusia. El títol del llibre així ho
expressa, però creu indispensable la presentació prèvia de l’obra de Mare Paula.
El recorregut per les cases andaluses no serà més que anar confirmant a base de
documentació com han acomplert la intuïció i empremta de la fundadora. Per
això dels cinc objectius que es proposà (p. 35) només l’últim incideix
expressament en les fundacions d’Andalusia, els altres es refereixen a Paula
Montal i a la seva obra.

Reproduïm els cinc objectius: 1. Estudiar la Institució Escolàpia, la seva
identitat, les notes específiques i diferencials en relació amb les altres
congregacions. 2. Presentar la figura de Paula Montal, la seva fundadora, amb
els perfils reals de la seva existència. 3. Mostrar el seu pensament docent amb
la primacia, oportunitat i qualitat que va tenir. 4. Oferir la singularitat excepcio-
nal en la relació Escolàpies-Escolapis. 5. Estudiar la història d’aquesta Institució,
del seu projecte educatiu i carismàtic, en cada una de les cases de les Escolàpies
a Andalusia.

La mateixa autora al final del seu treball dóna raó d’haver acomplert els
objectius. Crec, però, que també nosaltres en recórrer les pàgines del llibre podem
emetre el nostre veredicte; per això indicaré el que crec haver trobat referent a
cada un dels cinc objectius i en ressaltaré aquells aspectes que considero més
rellevants o originals.

Els trets que diferencien les escolàpies de les altres congregacions religioses
nascudes el segle XIX són —segons l’autora del llibre que comentem— que la
fundadora és una dóna i que el seu carisma o objectiu és únicament l’ensenyament
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de les noies. El contacte de Paula amb els escolapis es produí el 1846 quan ja
feia disset anys que feien escola a Figueres i a Arenys de Mar. L’única fundado-
ra és, per tant, Paula Montal: ella va concebre la idea i la posà en marxa. Mai
cap escolapi s’ha atribuït el títol de fundador. La quasi totalitat de les altres
congregacions va sorgir per iniciativa d’un sacerdot, generalment exclaustrat,
que animà una noia o dona a fer el pas de ser la iniciadora d’una institució
religiosa. En aquest aspecte, les escolàpies es diferencien de la resta de
congregacions femenines de l’època.

La segona característica assenyalada en la tesi és que l’única dedicació és
l’ensenyament de les noies, quan generalment totes les congregacions femenines
de l’època es dediquen al mateix temps a l’ensenyament i a serveis sanitaris a
hospitals i clíniques o a l’atenció de gent gran. Aquests trets fundacionals acosten
les escolàpies a l’origen dels escolapis amb els quals mantindran, a la llarga,
unes fraternals relacions.

Podríem encara afegir una altra similitud amb els escolapis: Josep de
Calassanç fundà la primera escola a la parròquia de Santa Dorotea de Roma el
1597 en veure que la majoria de nens no podien anar a escola, la qual cosa
creava un problema social degut a la vagància, els mals costums que s’agafaven
al carrer i la manca de preparació amb què després es trobava aquella munió
d’infants quan accedien al món laboral: moltes vides quedaven destruïdes i
marcades des de la primera infància. També un problema social despertà en la
jove Paula Montal la voluntat d’atendre tantes nenes que no tenien cap sortida
digna quan volien anar a treballar: no estaven preparades i quedaven a albir de
qualsevol aprofitat. En tots dos casos, el problema social d’abandonament de la
infància porta a obrir escoles; no hi ha en el primer moment cap pensament en
crear una institució religiosa.

Paula Montal començà l’escola a Figueres el 1829, és a dir, abans de la
supressió de religiosos i el contacte amb els escolapis es produeix el 1846 cinc
anys abans del Concordat entre l’Estat espanyol i la Santa Seu: Concordat que
va permetre novament l’existència dels religiosos a Espanya i a partir del qual
es produí la gran florida de congregacions religioses femenines a Catalunya.
L’originalitat de Paula Montal cal situar-la des de la concepció de la seva obra.
Originalitat ben independent de la seva posterior relació amb els escolapis.

Veiem també que Paula Montal començà l’obra d’educació de les nenes
abans de la supressió de religiosos de 1835 amb les lleis de Mendizábal. Com a
institució religiosa, sí que sorgirà després, quan ja feia un bon grapat d’anys que
existia.

La intuïció de la marginació que la dona patia en el primer terç del segle XIX

a Catalunya és una bona percepció, però encara s’ageganta més si veiem que
Paula Montal hi donà una resposta ben encertada i singular. A Espanya, ja hi
havia una legislació sobre l’ensenyament i en els anys següents s’anà ampliant
tant la que feia referència als nois, com a les noies. La legislació feia distinció
de sexes; les escolàpies comencen acceptant la legislació vigent. Van a les ne-
nes perquè són les més marginades i desateses i són les lleis les que fan la
distinció de sexe, no elles. Però la idea bàsica és l’educació de la infància sense
distinció; per això –afirma la doctora Pérez Martín en la p. 112– quan la
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coeducació es va implantar en totes les escoles, les escolàpies no varen tenir
cap problema a aplicar-la en els seus col·legis com la cosa més normal.

Com Calassanç, Paula Montal s’adonà que la Primària no podia ser
únicament un ensenyament propedèutic per al llatí o Secundària, sinó que havia
de tenir un valor en ell mateix i servir per a preparar i presentar-se millor a la
feina. L’autora del llibre fa notar que ensenyar a «fer puntes» no és el mateix
que ensenyar «les matèries pròpies del sexe o de la llar» (p. 126). Menys encara,
el pas de les noies per l’escola no podia ser un mer entreteniment o preparació
per a la llar. La dona havia de poder-se independitzar econòmicament; només
així esdevindria una persona i ciutadana lliure. Per això a més de les matèries
assenyalades per les lleis de l’Estat, ensenya de fer punta, és a dir, dóna una
professió o ofici a la noia. Les puntes en aquell moment es pagaven bé perquè
s’exportaven i donaven bons rendiments. L’ensenyament de fer puntes no es pot
confondre amb «las labores propias de su sexo» com usualment es fa: era
l’equivalent als coneixements d’aritmètica comercial que es donaven als
escolapis. En tots dos casos es tracta de oferir a l’alumnat –noies o nois– una
Primària completa, que permetés a la persona situar-se bé en el món del treball
i en la societat. Potser l’autora s’excedeix quan afirma que hi ha un principi
d’escola professional. No era una escola professional, sinó una Primària com-
pleta el que es programà Paula Montal per a la seva escola. Aquest plantejament
no és pas cap infravaloració del que es feia, sinó, ben al contrari, es tracta d’una
Primària de qualitat i categoria que servia per a la vida.

Una altra característica que assenyala la doctora Pérez Martín és que la
voluntat ben expressa de Paula Montal és la de fundar escoles. Seran escoles
d’Església o catòliques, però primer i bàsicament seran escoles, perquè sense el
substantiu no té valor l’adjectiu o aposició.

És evident que a les escoles de les futures escolàpies s’ensenya a pregar i
es practicaren devocions, però amb la mateixa intensitat amb què es fa escola i
es treballen les matèries diguem-ne profanes.

Els contactes per a entrar en una població acostumen a ser amb els
ajuntaments, fet que les fa també semblants als escolapis. Però es dóna abans
dels primers contactes entre les dues institucions educatives, com és el cas de la
fundació de Figueres.

Els escolapis, a partir de 1845, quan una llei especial aprovada a les Corts
espanyoles el primer de març restaurava l’orde a Espanya, es convertiren en
l’instrument del govern per a implantar les reformes legals que l’Estat liberal
volia dotar el país. La subjecció a les lleis de l’Estat que imposava la llei de
restauració de l’Escola Pia convertia els escolapis en subjectes fàcils
d’acomodació a les noves orientacions. No era un menyspreu de la institució
calassància, sinó una manera com aquesta institució podia servir el país i la
societat. A la p. 114 i als apèndixs 1 i 2 p. 668-673 la doctora transcriu uns
documents que acompanyen la petició de part d’un grup d’artesans de Madrid
en el qual demanen fundació d’escolàpies a la capital d’Espanya. Segons aquests
documents a Madrid encara no s’havien aplicat les lleis o decrets sobre
ensenyament de les noies el 1857; per això aquell grup d’artesans demanaren
que les escolàpies que estaven aconseguint bons resultats en els col·legis que ja
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tenien funcionant a Catalunya, n’obrissin també un a Madrid i així les noies de
la Vila i Cort podrien beneficiar-se d’aquests ensenyaments de «grande utili-
dad», com diu el document citat.

El 1846, Paula Montal entrà en contacte amb els escolapis PP. Jacint Feliu
i Agustí Casanovas i s’adonaren de les línies paral·leles que seguien: l’única
diferència estava en els més de dos segles que els religiosos tenien d’avantatge
sobre les noves mestres que no eren encara ni religioses. Els escolapis oferiren
a les filles de Mare Paula la seva legislació aprovada per l’Església –constitucions
i regles– i les pregàries que practicaven en comú; les futures religioses s’hi
acomodaren. Una institució no neix de l’altra, és un contacte entre ambdues
amb l’enriquiment mutu.

Cal assenyalar una nova similitud entre les dues institucions. Calassanç
obrí escola el 1597 i agrupà al seu entorn un grup de clergues que col·laboraren
amb ell a l’escola. L’orde religiós Escola Pia no va néixer fins el 1617, és a dir,
vint anys després. Un fet similar es donà amb Paula Montal, que si fundà la
primera escola a Figueres el 1827, no aconseguí cap aprovació de l’Església
fins després de 1847 amb els decrets de diversos bisbes i el 1870 en què el papa
Pius IX aprovà les constitucions ad experimentum. Crec que en tots dos casos
queda ben clara la finalitat i intuïció dels fundadors: l’educació dels nois i de
les noies; la fundació d’una institució religiosa no té més sentit que donar suport
i manteniment a l’obra de l’escola. Els qui s’acostaren a Calassanç a Roma o les
qui s’ajuntaren a Paula Montal a Figueres sabien que l’escola era la feina a fer.

La doctora Pérez Martín analitza (p. 109 i ss.) el lema que resumeix
tradicionalment el carisma de santa Paula Montal: «Salvar les famílies ensenyant
a les nenes el sant temor de Déu.» Recorda que la frase no es troba textualment
en cap dels escrits de Paula Montal, però que aquest va ser de veritat el seu
pensament. Posa la nostra autora la frase en paral·lel amb la de Josep de
Calassanç: «Si els nens des de la primera infància assimilen una adequada
formació en Pietat i Lletres se n’ha d’esperar amb tota seguretat un venturós
reeiximent de la pròpia vida» (usem la traducció oficial catalana de les
constitucions de 1987). El sentit de Paula va dirigit més a la societat, mentre
que Calassanç mira preferentment cap a la persona.

Aquesta Escola Pia femenina o Escolàpies Filles de Maria són les que el
1871 arribaren a Andalusia i obriren col·legi a la població de Lucena. La decisió
del Capítol general que s’havia celebrat aquell any tal com recordàvem en
començar aquesta recensió, és una vegada més una mostra de la sintonia
escolapis-escolàpies. Calassanç va voler que les cases de cada país fossin
independents: si es fundava a Nàpols, erigia la província Napolitana; si obria
casa a Gènova, hi fundava la província de Ligúria. Les escolàpies el 1871 fan el
mateix: obren una casa a Madrid i decideixen crear una nova província i per
això fan dues fundacions més: Carabanchel Alto i Lucena.

La doctora Pérez Martín analitza cada una de les fundacions andaluses
després de donar-nos un panorama general de la situació de l’ensenyament de la
dona a Andalusia. És el cinquè dels objectius que s’havia autoimposat. En cada
cas es fixa en la institució i en la marxa de l’escola o tasca educativa portada a
terme per les religioses. En cada moment intenta –limitada moltes vegades per
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la manca de documentació– oferir-nos el món complex de les escoles: mestres,
alumnes, mètodes, llibres escolars, mitjans, activitats. Mostra la diferència en-
tre les escoles anteriors i la novetat que hi aportaren les escolàpies. Més que
poder parlar d’escoles, ens diu que les anteriors eren beateris, és a dir, estances
on convivien un grup de senyores sense cap vocació d’educadores que si tenien
cura de nenes (també hi tenien nens petits) era més per a guardar-les que per a
ensenyar-les i on predominava la pràctica religiosa sobre qualsevol instrucció.
Llegint aquests capítols que comprenen la major part del llibre, hom veu més
clarament el que representaren les escolàpies en el món espanyol de l’educació
en el segle XIX com a novetat pedagògica.

No cal dir que el llibre, com a tesi de doctorat, reuneix tots els requisits que
exigeix aquest tipus de recerca i publicació. El llibre té 742 p. amb el text, fonts,
bibliografia, apèndixs i índexs toponímic, antroponímic i temàtic.

Aquest llibre és proper a una altra obra sobre Paula Montal: Madre Paula
Montal, Educadora de la mujer (Roma, Instituto de Hijas de María Religiosas
de las Escuelas Pías, 2001). És un llibre de diversos autors que analitzen
successivament el context històric, el carisma de Paula, la pedagogia escolàpia
i l’espiritualitat de Paula Montal, acabant amb una extensa bibliografia en què
s’enumeren 254 obres sobre la fundadora de les escolàpies. Les obres col·lectives
amb autors de dintre i de fora de la institució sempre fan la impressió de mostrar
aspectes amb molta profunditat, però hi manca normalment unitat i el rigor lògic
que hi dóna una obra d’un sol autor. Les anàlisis són més extenses en aquesta
segona obra, però la visió sistemàtica i rigorosa de la tesi de Pérez Martín és
més per a qui vulgui fer-se càrrec del conjunt; qui ja ho conegui i pensi aprofundir
algun aspecte que s’acosti a l’obra col·lectiva. Les intuïcions de Pérez Martín
pel que fa a la relació entre el pensament de Calassanç i de Paula també crec
que superen les de l’altra obra.

Les escolàpies tenen en aquests llibres uns pilars sobre els quals analitzar
la memòria de la seva història, de saber el que són a través del que han fet des
del primer dia, d’aquell llunyà 1829 de Figueres.

Joan FLORENSA

Joan BADA I ELIAS, Història del cristianisme a Catalunya. Lleida-Vic, Eumo
editorial i Pagès editors 2005. 299 p.

Visión de síntesis sobre las distintas presencias cristianas en los territorios
de Cataluña (desde la romananización hasta nuestros días), con principal acento
en la evolución y desarrollo de la Iglesia Católica en la Tarraconense, pero sin
descuidar al laicado y los movimientos reformistas y heterodoxos a lo largo de
los siglos, así como también la difícil penetración del protestantismo en los te-
rritorios ibéricos y las incipientes (y todavía minoritarias) implantaciones de la
Iglesia Ortodoxa en la actualidad, en una perspectiva integradora y ecuménica.
Destacamos la precisión en la exposición de los temas, la claridad de los plan-
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teamientos a lo largo de la obra y, sobre todo, la situación de los acontecimien-
tos en el contexto de la historia particular de Cataluña y general de Europa.
Contiene unas conclusiones generales en que se pone en relación el hecho so-
cial con el hecho religioso (cf. p. 279-281), bibliografía selecta, cronología y
glosario en p. 283-299.

A.S.T.

Enrique RAMIÈRE, S.J., El Corazón de Jesús y la divinización del cristiano.
Bacelona, Scire 2004. 242 p.

El libro que se acaba de publicar no es nuevo, pero tampoco es viejo. Hace
ya más de ciento cincuenta años que está escrito, pero conserva aún hoy una
mayor actualidad. Estaba agotado en sus innumerables ediciones, y por eso la
editorial Scire ha querido nuevamente ofrecerlo al público, ávido de volver a
leer grandes clásicos.

Su autor, un demasiado poco conocido sacerdote jesuita, padre Enrique
Ramière. Digo demasiado poco, porque su fama no se corresponde con la mag-
nitud de sus obras y de su influencia. Este jesuita francés del siglo XIX fue el
organizador y el máximo impulsor del Apostolado de la Oración, la más nume-
rosa asociación de fieles cristianos del mundo. Gracias a la revista oficial de la
asociación, fundada también por él, Mensajero del Corazón de Jesús, la devo-
ción al Corazón de Jesús y la esperanza en el Reinado de su Amor se difundie-
ron por todo el orbe. Otros libros suyos como Las esperanzas de la Iglesia, Las
doctrinas de Roma sobre el liberalismo… también fueron muy conocidos y leí-
dos, por la solidez de su pensamiento, la coherencia de su doctrina y su inque-
brantable fidelidad a la Cátedra de Pedro. Además, el padre Ramière influirá de-
cisivamente en la declaración del dogma de la Inmaculada por el beato Pío IX en
1854, será uno de los principales teólogos del Concilio Vaticano I, defensor de la
infalibilidad pontifica, y se le verá como precursor de la consagración del mundo
al Corazón de Jesús efectuada por Su Santidad León XIII en 1899. El padre Ramière
será, en definitiva, un gran apóstol del Corazón de Jesús en el siglo XIX.

Precisamente es en esta obra, El Corazón de Jesús y la divinización del
cristiano, donde su autor pondrá los fundamentos teológicos de esta devoción al
Corazón de Jesús, para mostrar al mundo lo que los papas del siglo XX definirán
como la «síntesis de la religión cristiana y la norma más perfecta de vida». El
mismo título del libro da la clave para comprender su desarrollo. El fin de toda
la obra de la redención es la divinización del cristiano, según aquello de san
Atanasio: «el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre fuera hecho hijo
de Dios». Y la mejor manera para alcanzarla, según el padre Ramière, es la
devoción al Corazón de Jesús, ya que Él es la fuente y el origen de donde brota
nuestra divinización.

Si atendemos al índice del libro, cuyos capítulos son artículos que sucesi-
vamente iban apareciendo en la revista El Mensajero, encontraremos la riqueza
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magnífica con que expone esta verdad tan sencilla como profunda. En la prime-
ra parte, en cinco capítulos explica magistralmente cómo Dios quiere salvar a la
humanidad por medio de su hijo Jesucristo, en cuyo Corazón habitaba toda la
plenitud de la divinidad y de cuya plenitud todos recibimos gracia tras gracia. Por
eso, nuestra divinización es la obra propia del Corazón de Jesús. En la segunda
parte, Ramière explica por qué medios obra el Corazón de Jesús nuestra diviniza-
ción, y analiza la Encarnación, la Redención, y la realidad de la gracia creada que
brota del Corazón de Cristo, precisamente porque el nos envía realmente al Es-
píritu Santo (gracia increada), que poseía sin medida, y que es el sello de nues-
tra divinización. En la tercera parte analiza los medios particulares de nuestra
divinización, que son los sacramentos, canales de la gracia, centrándose de
manera especial en la Eucaristía. Y finalmente, en la cuarta parte, expone como
conclusión que la devoción al Corazón de Jesús es la forma práctica de nuestra
divinización, porque el Corazón de Jesús es el corazón divino de cada cristiano.

En definitiva, nos encontramos ante un libro profundamente actual, que
une a la solidez teológica, la alta doctrina espiritual y la sencillez de su explica-
ción, para que cualquier cristiano no letrado pueda encontrar el núcleo mismo
de la fe y de la vida cristiana, el corazón de la Redención, que es el Corazón de
Jesús y nuestra divinización.

Josep M. MANRESA LAMARCA

Giuseppe ALBERIGO, El Concili Vaticà II (1959-1965). Per la jovenesa del
cristianisme. Pròleg a l’edició catalana d’Hilari Raguer. Barcelona, Claret
2005. 195 p.

Un llibre que en la relativa brevetat de 195 atapeïdes pàgines in quarto ens
permet de conèixer el treball que G. Alberigo ha fet i ha fet fer sobre el Concili
Vaticà II, que ell va seguir molt de prop des de la seva joventut, i al qual ha
dedicat la seva vida d’historiador en el seu Istituto per le Scienze Religiose de
Bolonya.

Prenem-lo com una invitació a acudir a la totalitat de la que ja és la monu-
mental Història del Concili Vaticà II, en cinc volums, en un estudi de les seves
principals fonts i amb atenció a totes les seves circumstàncies. Va ser feta en un
context geogràfic pròxim i amb una sintonia afectiva amb qui el va convocar i
engegar –el papa Joan XXIII– i amb les figures que més el van marcar, amb una
especial referència al prelat italià que Alberigo tenia més a la vora, el cardenal
Giacomo Lercaro, arquebisbe de Bolonya, i els bisbes i teòlegs centreuropeus
que més s’hi van fer sentir. Esperem que l’edició d’aquest petit llibre donarà
ocasió a alguns lectors a introduir-se a continuació  profundament en les
vicissituds del Concili i en el contingut dels seus documents.

A d’altres els durà a apreciar l’empremta que han tingut en el Concili algunes
persones, especialment les dels papes Joan XXIII –que el convocà– i Pau VI
que en la seva part més llarga el dugué a terme, i com es palesa bé en alguns
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passatges d’aquesta obra, en el procés redaccional d’alguns documents es
presentaren moments difícils que requeriren intervencions decisives dels
esmentats pontífexs per desencallar algun debat, com succeí amb l’esquema
sobre la divina revelació que Joan XXIII, anant més enllà de la lletra del
reglament, el va fer tornar per a ser redactat de nou, de manera que comptés
amb la col·laboració del Secretariat per a la Unitat dels Cristians, i de tot això
en sortí la tan apreciada constitució dogmàtica «Dei Verbum». I el mateix interès
es va manifestar en relació amb altres temes relacionats amb l’ecumenisme,
amb els jueus i les religions no cristianes, en què es va donar satisfacció a
l’anomenada majoria conciliar que els va empènyer, i així no es van quedar en
un producte exclusivament curial. Tot havia d’anar en la línia traçada pel papa
Joan XXIII, de presentar la doctrina de sempre amb formes noves, i d’acord
amb totes les distincions que calgui fer entre l’essencial i les coses secundàries.

Llegit aquest llibre des de Barcelona, es fàcil valorar el fet que estigui
enriquit amb un pròleg d’un prestigiós historiador del nostre país: Hilari Raguer,
i és evident que figura en aquesta edició per mèrits propis, i no solament per un
encert dels editors de cara a la difusió que es desitja per a aquest llibre en el
nostre àmbit cultural. El mateix Raguer, en començar el seu pròleg diu
modestament que ha acceptat la invitació de l’editor català «sense cap més títol
que el de ser deixeble, col·laborador i també amic de l’autor». I, cosa pròpia
d’un historiador, evoca la circumstància en què es va produir la seva coneixença:
Raguer era a Roma, el 1978, i hi estudiava Sagrada Escriptura; va veure
anunciades unes beques per a la formació d’historiadors en l’Istituto d’Alberigo
a Bolonya, n’obtingué una, hi va anar i treballà sobre Joan XXIII. Encara hi
podríem afegir una altra feliç coincidència: el fet que un altre erudit monjo de
Montserrat, el malaguanyat Evangelista Vilanova, hagi estat un dels variats i
notables col·laboradors de l’esmentada Història del Concili Vaticà II.

I per la seva part Alberigo en la introducció explica també com va anar
creixent la seva passió per la història, i en concret per la del Concili Vaticà II,
arran de la convocatòria que Joan XXIII en va fer al final de la dècada de 1950,
i de quina manera va passar, de l’estudi del concili de Trento a de l’altre que
llavors s’havia de preparar, i que tot això va començar a redòs de Giuseppe
Dossetti, aquell «professorino» universitari, que es va fer sacerdot, del qual
Alberigo havia estat adjunt i amb el qual treballava a l’esmentat Istituto per le
Scienze Religiose. I a més del mestratge d’aquest, Alberigo reconeix també el
de l’alemany Hubert Jedin, amb qui treballà en l’estudi de la història dels concilis
ecumènics.

Aquesta edició presenta, des de la perspectiva de l’autor i el seu entorn,
una abundant bibliografia.

A quaranta anys d’aquells esdeveniments, i quan l’autor en té quasi vuitanta,
i han estat ja editats i traduïts almenys a set llengües, els cinc volums de la
Història del Concili Vaticà II, amb aquest petit llibre vol respondre a la pregun-
ta que ell es fa: que se’n sap ara del concili, què en saben els seus néts i els
joves de la seva edat?

 Ferran BLASI BIRBE
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Josep Maria ROVIRA BELLOSO, Qui és Jesús de Natzaret, Barcelona, Edicions 62,
2005. 384 p.

Ja tenim, per obra especialment d’A. Puig Tàrrech (vegeu AnalTar, núm.
77, 2004, p. 523-525), fonamentalment resolta la qüestió sobre què podem dir
de Jesús des del punt de vista de la història; ens convé saber què pot dir-ne, des
del punt de vista de la fe, un cristià del començament del segle vint-i-unè.

Mossèn Josep Maria Rovira Belloso, professor durant més de trenta anys a
la Facultat de Teologia de Catalunya, ben conegut arreu com a profund teòleg,
ens dóna una ampla resposta a aquesta segona qüestió.

Entenem que l’afirmació fonamental de la fe en Crist la posa Rovira en el
mateix títol: la pregunta sobre «Qui és» (i no qui «va ser» o qui «era») Jesús de
Natzaret. Això significa que la resurrecció de Crist no és equivalent a una sim-
ple valoració d’allò que va fer Jesús de Natzaret, sinó una continuació viva de la
seva existència, que el fa «intercedir per nosaltres» i ser «causa de salvació
eterna» per a tots aquells que se li acosten.

Al mateix temps, queda clar en el títol i en tota l’obra que aquell que «ÉS»
és el mateix Jesús de Natzaret, que va viure i morir entre nosaltres i que la vida
de Jesús, tal com la conten els Evangelis, és el gran camí (en certa manera,
l’únic camí) que tenim per conèixer aquell que «ÉS». L’autor no té inconvenient
a reconèixer que aquest coneixement de Jesús (l’autor dirà «el veritable
coneixement de Jesús») és el de la fe, i que la fe és do de l’Esperit, que no
podem imposar a ningú, però que s’imposa al nostre esperit.

És típicament catòlic, però no deixa de ser raonable, que el cristià no entengui
que l’actuació de l’Esperit comença i acaba en ell mateix, sinó que obri els ulls
a tot allò que l’Esperit ha anat dient a les esglésies al llarg de vint segles. L’autor
ho té en compte citant sempre en positiu tota la tradició cristiana, des dels antics
Pares fins als nostres dies. De tota manera, les aportacions postbíbliques les
utilitza com a simple «comentari» o «reflexió» sobre allò que diu l’Escriptura:
no les hi sobreposa mai.

En aquest sentit és admirable l’homenatge que l’autor (sense ser pròpiament
del «ram») ret a l’exegesi «professional», exercida pels anomenats «biblistes».
No es tracta tanmateix d’un seguiment «a ulls clucs», precisament perquè els
comentaristes són molts i no sempre diuen el mateix. Entre dues opinions
expressades per biblistes, es decideix per la que més el convenç (concretament,
la que més lliga amb la seva fe).

En resulta que la primera font d’informació són els Evangelis sinòptics,
escrits a partir de tradicions que ja tenien cara i ulls en els primers anys cinquanta,
en vida dels qui havien seguit Jesús més de prop. D’aquelles mateixes dates és
la Primera de Pau als Tessalonicencs. L’autor dedica algunes pàgines a mostrar
com Pau té, de manera prou clara, la mateixa fe en Déu, en Crist i en l’Església.

Entrant en matèria, l’autor parla de Joan Baptista abans de parlar de la
infància de Jesús, per subratllar el paper de l’Esperit, que completa, sense
contradir-ho, allò que exposa l’Antic Testament.

En els Evangelis de la Infància, hi descobreix una colla de temes de teologia
(o de vivència cristiana) que ens allunyen de tota obsessió unilateral: els veu
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tots ells com a comentaris del Magnificat, per després dir-nos que el Magnificat
és tot ell inspirat en l’Antic Testament. Però no és menys contundent a l’hora de
dir-nos que «el pare de Jesús és solament el Pare del cel; no pas Josep».

Passa tot seguit a l’inici de l’Evangeli de Marc, on veu tot el missatge de
Jesús, però també la seva capacitat de confrontació i de crisi.

En el Sermó de la Muntanya, hi veu especialment les Benaurances, amb
una certa prevenció vers l’afegitó de Mateu («pobres en l’esperit», quan Lluc té
«pobres», i prou). En l’afegitó hi veu una «benedicció específica per a aquells...
que es fan pobres amb els pobres i entre els pobres».

Segueix un capítol sobre les paràboles, agrupades com a quaranta-tres,
incloent-n’hi tres de Joan. Els grans temes són la identificació entre Jesús i el
proïsme i l’observació general que «tot és paràbola».

El capítol següent, sobre «Sentències de Jesús», es distingeix per les moltes
subdivisions, segons les coincidències entre evangelistes (donant una certa
prioritat a Lluc) i després segons temes, que serien la misericòrdia, la missió i
l’escatologia present i futura. Acaba amb unes consideracions ben raonades so-
bre la possible aportació de l’Evangeli de Tomàs

Quant als miracles, dóna la versió de qui creu en Déu creador i sap valorar
el gruix d’afirmació en els diversos relats: no s’exclou el miracle però tampoc
no s’exclou la llegenda.

Parlant de l’Eucaristia (amb especial referència a Joan 6), en subratlla la
presència viva del misteri, però també l’impuls a traduir-lo en la vida pràctica.

La mort de Crist apareix com un misteri d’amor del Fill i del Pare: no sols
del Fill, com deien alguns, presentant el Pare com aquell que exigeix una
satisfacció.

Quant a la resurrecció de Crist, ja hem subratllat que l’autor parteix d’un
principi fonamental per a la fe: que Crist viu realment i ho va demostrar als
deixebles amb signes convincents. També subratlla que, en les aparicions, els
deixebles no devien veure el mateix «cos espiritual» de Crist, que pertany a
l’esfera divina, sinó «els signes peculiars que la llibertat del Fill de Déu es
dignà emprar per a significar el seu cos espiritual». Del text de Rovira, no tothom
en deduirà que els «signes» donats per Déu poguessin prendre la forma d’un
jardiner, d’un vianant que es troba pel camí, d’un Jesús que menja i mostra les
ferides dels claus. Però l’autor accepta certament que totes les aparicions
autèntiques (de l’Antic i del Nou Testament) han comportat elements sensibles,
i així podia fer-ho Jesús ressuscitat, adaptant-se a la comprensió d’aquella gent
senzilla. Queda clar tanmateix que, sense la llum espiritual, res de sensible no
portaria a la fe en Jesús.

En aquest sentit voldria mostrar la meva incomoditat davant una frase de
sant Tomàs, citada per l’autor: que les aparicions fossin fides oculata. Potser no
he entès bé sant Tomàs, però jo diria que formalment les aparicions no són
expressió de la fe, sinó allò que Déu fa per provocar-la.

Deixant a part aquest petit detall, considero molt útils totes les reflexions
de mossèn Rovira sobre Crist ressuscitat, com, en general, tot el que diu en el
seu llibre.

Jordi SANCHEZ BOSCH
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Isaac GONZÁLEZ MARCOS, Santo Tomás de Villanueva 450 aniversario de su muer-
te. Madrid, Centro Teológico San Agustín 2005. 468 p.

Actas de las VIII Jornadas Agustinianas celebradas en Guadarrama (Ma-
drid) los días 12 y 13 de marzo de 2005, en ocasión del 450 aniversario del
traspaso del obispo agustino santo Tomás de Villanueva (1486-1555). En las
Jornadas se enmarcó la figura del prelado en el contexto histórico que configuró
su vida y, obviamente, se trataron las facetas más sobresalientes de la biografía
de Tomás de Villanueva (cargos desempeñados en el gobierno de la Orden, la-
bor docente como profesor en los escolasticados agustinos, predicador y cate-
quista, maestro de la vida espiritual, obispo de Valencia, etc.). Se ofrece un
estudio, muy sugerente, debido al padre Antonio Iturbe sobre los temas
iconográficos tomasinos (p. 153-224). Se añade una bibligrafía completa sobre
santo Tomás de Villanueva en las páginas 397-468, debida a la pericia de Rafael
Lazcano, en la cual se recopilan 817 trabajos.

A.S.T.

Un formulari i un registre del bisbe de València En Jaume d´Aragó (Segles XIV).
Ed. de M. Milagros Cárcel Ortí, Universidad de Valencia 2005. 439 p.

En esta obra de diplomática histórica eclesiástica, la editora, curtida en
estos trabajos de paciencia benedictina, pues ya publicó sobre el registro de
colaciones y las visitas pastorales de la diócesis de Valencia en el siglo XIV, nos
presenta y edita un formulario y registro del tiempo del obispo de Valencia Jaume
de Aragón (1369-1396). El primero se guarda en la sección de manuscritos de la
Biblioteca de Catalunya, en Barcelona, y el segundo en el archivo particular del
barón de Llaurí, en Valencia, ambos procedentes del antiguo archivo episcopal
valentino. El formulario es una selección parcial de documentos elegidos en
función de su tipo y no de su importancia; en cambio, el registro aporta docu-
mentos y datos y nombres interesantes de aquellos años. La mayor parte de los
documentos están escritos en latín y algunos en valenciano. Los del formulario
tienen varias manos, las del notario Lluís de Fenollosa y de sus ayudantes. La
mayor parte de ellos, como los del registro, se refieren a la colación de benefi-
cios y capellanías, letras testimoniales, licencias para recibir órdenes sagradas,
para pedir limosnas a favor de hospitales, santuarios e iglesias dentro y fuera de
la diócesis, licencia para recibir sepultura eclesiástica, certificado de haber es-
tado cautivo de los moros, de ser o no ser conversos, etc.

En la introducción, la editora recoge un breve recorrido historiográfico so-
bre los formularios y registros, hace un estudio diplomático de la littera episcopal,
una descripción codicológica y paleográfica de los dos libros, indicando los
criterios de la edición, siglas y bibliografía temática muy abundante.

Luego aporta el regesto de la documentación del formulario y del registro,
juntamente con el texto del Formularius litterarum, los textos de colación de
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beneficios, e índices onomástico y toponímico. En total, aporta unos trescientos
ducumentos inéditos, muy interesantes para conocer el funcionamiento de la
curia episcopal valenciana en aquellos años del siglo XIV, con los nombres de
sus oficiales de la chancillería episcopal, como los vicarios generales, provisores,
procuradores del obispo, escribanos, etc., y de los miembros de la casa y corte
del obispo. Estos formularios episcopales valencianos se hicieron a semejanza
de los de las chancillerías reales españolas de Aragón, Castilla y Navarra, ya
publicados, que a su vez se tomaron modelo de los de la chancillería pontificia
del siglo XIII.

Creemos que debería haberse extendido más en referir las actividades del
episcopado de Jaume de Aragón para tener una visión completa de sus realiza-
ciones pastorales, e incluir un índice temático. Con todo, debemos felicitar ca-
lurosamente a la editora por este trabajo interesantísimo para conocer la diplo-
mática episcopal y eclesiástica valenciana de la época, que permite ilustrar los
procedimientos de composición usados en Valencia en el último cuarto del siglo
XIV, similares a las otras curias episcopales de la Corona de Aragón.

E. ZARAGOZA

Quixot IV Centenari (1605-2005). Edicions del Quixot a la Biblioteca Pública
Episcopal. Jornada Cervantina. Presentació de Jaume Aymar i Ragolta.
Barcelona, Facultat de Filosofia de Catalunya 2005. 101 p.

Actas de la Jornada Cervantina celebrada el 23 de abril de 2005 en la sala de
lectura de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona. Contiene un estudio so-
bre el origen y difusión del papel y del libro impreso (a cargo de J.M. Martí Bonet
y P.J. Figuerola en p. 13-24), seguido de un estudio hermenéutico sobre el tiempo
narrativo y el tiempo histórico en el Quixote (a cargo de Armando Pego, en p. 25-
40) y un estudio sobre el impacto de la lectura del Quixote en algunos filósofos
del siglo XX (a cargo de Andreu Grau en p. 41-58). Finalmente, se ofrece un catá-
logo de las 36 ediciones del Quixote conservadas en los fondos de la Biblioteca
Pública Episcopal de Barcelona (años 1730-2004) a cargo de las bibliotecarias
Isabel de Colmenares e Immaculada Guzmán. Contiene índice de nombres y acer-
tadas reproducciones facsimilares en las páginas 66-92.

V.S.

Stanley G. PAYNE, El catolicismo español. Traducción de P. Elías y Cristina Pagés.
Barcelona, Planeta, 2006. XIX+384 p.

Els cristians atrapats en la guerra civil del 1936-39, que –simplificant–
podrien considerar-se llavors el bloc del catolicisme «español», encarnaven dues
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postures ideològiques contraposades. La majoritària, avui considerada
l’equivocada, compartida pels vencedors militars i una gran part de la jerarquia
episcopal, que aviat degenerà en la inacabable dictadura franquista, i la
minoritària, ara considerada encertada, que es traduí, per exemple, en l’exili
fins a la mort del cardenal Vidal i Barraquer i en el sortós, pero potser massa
tardà, esclat doctrinal del Concili Vaticà II.

L’historiador nordamericà S.G. Payne, per escriure el present llibre va ubi-
car-se d’entrada a una de les dues posicions, opció que transforma força allò
que hauria de ser un llibre d’història en una mica llibre de tesi. Altrament no
s’explica, si no és per exercir pressió subliminar, que la primera fotografia que
hi surt, tot just quan s’explica el confús context visigòtic del segle IX, sigui la
d’un dictador Franco marcialment genuflectat (19). Tan còmicament desplaçat
allà com rebaixada, quasi al final de l’obra, una tan sobrera com llagotera adulació
a la identitat i al compromís catòlics d’Aznar i la seva esposa, Ana Botella
(327,331).

Llibre de títol rotund, indicatiu que l’autor en escriure’l es proposava un
objectiu ambiciós, s’havia publicat ja l’any 1984, i ara es reedita «aumentado y
puesto al día», suposada millora que no comporta recentrar enfocaments. La
incorporació d’anècdotes tan recents com la condemna vaticana de Maciel, la
madrilenya votació de rebuig a Rouco o la corona d’espines de Carod, potser sí
que permet tornar a fer constar que es tracta d’una altra primera edició, però no
pas per haver redreçat l’orientació.

Payne parteix de la idea clara i neta de l’Espanya catòlica una del temps de
la reconquesta contra els mahometans, punt de partença que li simplifica molt la
feina i la qüestió a estudiar, i no d’una vera fotografia de l’Espanya real, estat
heterogeni i artificial, format per agregacions atzaroses i agressions polítiques,
per pressions econòmiques i opressions militars d’uns sobre uns altres.

Una història equànime del «catolicisme espanyol» hauria de fer constar,
d’entrada, que no tots els «espanyols» s’han sentit espanyols de la mateixa ma-
nera, i que no tots els catòlics, ho han estat amb idèntic fervor. Que la pretesa
unitat d’Espanya, fins assumida l’exclusiva base religiosa que li atribuïa
Menéndez y Pelayo, ben interessadament aprofitada per tota casta de governs
centrals, no ha estat sempre resultat de lliures decisions dels ciutadans, sinó
conseqüència d’imposicions aplicades des de les altures, sovint per força i «sin
que se note el cuidado».

Una investigació seriosa no pot ignorar –ni intentar fer ignorar– que sota la
capa d’uniformitat confessional catòlica hi ha –dins el perímetre peninsular i
territoris adjacents– realitats terrenals, socials o culturals molt distintes per
tarannàs i tradicions, com oportunament havien fet notar Miquel d’Esplugues o
Carles Cardó. Formen part de l’actual estat espanyol territoris –com el que Payne
quasi per sistema anomena «nordeste»– que han estat agredits i territoris que
han estat agressors; llengües que han estat perseguides i llengües que han estat
imposades; nacions que han estat negades i nacions sobrealimentades; diòcesis
que han tingut pastors propers i diòcesis castigades amb bisbes enviats des de
lluny amb consignes de subjugar...

Payne ha connectat o sintonitzat amb un sector, sense adonar-se que no era
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l’únic a registrar. Hi ha sectors ideològics, geogràfics o culturals molt allunyats
del que ell ha triat o que senzillament no hi tenen res a veure. Payne no els ha
conegut o els ha volgut ignorar perquè li trencarien l’esquema fàcil del llibre i li
complicarien molt cada explicació puntual.

Un llibre sobre el catolicisme espanyol hauria de començar per reconèixer
que no hi ha hagut un tal pretès catolicisme compacte de la dita Espanya, sinó
un gran pluralisme. Aquest esbiaixat enfocament inicial condiciona tota l’obra i
porta a desequilibris, exageracions o omissions que es detecten en nombrosos
punts de detall. Per exemple, en la implícita justificació de les dues dictadures
del segle XX. Afirma que Primo de Rivera va ser «favorable» a l’Església (167)
i, en lloc de constatar que va perseguir la llengua i la cultura catalanes i que
l’episcopat català va oposar-s’hi, camufla la seva responsabilitat de dictador i
deixa entendre que la persecució va venir sola, com pluja caiguda del cel, sense
intervenció del seu govern, i que aquesta acció repressiva va ser a més recolzada
pels catòlics i aplaudida per l’episcopat espanyol no català. Bonica manera
d’impedir de poder entendre, amb frase de formulació recargolada, que el govern
de Primo va ser opressor (196).

Respecte al dictador Franco, en lloc de reconèixer els seus crims i destacar
la implacable prohibició de tota mena de drets i llibertats a gairebé dues
generacions de ciutadans, gravíssims delictes d’ètica precristiana, Payne ho jus-
tifica i en dissimula l’enormitat, n’elogia la política i gosa qualificar aquella
època de «la más asombrosa restauración» (305) cristiana. I enganya quan
redueix la prohibició d’usar el català als sacerdots (240), quan va ser privada de
la seva llengua tota la població. Recull que en època franquista es publicaven
vuit diaris catòlics (280), però no quantes publicacions guillotinà el dictador.

No constata que Felip V va decretar amb obstinació destruir la nació catala-
na (88) i d’altres, i potser és que tampoc mai abans no havia fet esment ni tan
sols insinuat que a la península coexistien diverses nacions, amb inclusió del
bisbat d’Elna i la complexitat de la Catalunya Nord. Com que no diu res de
Tarragona com a seu primada, sempre sota permanents ventades de liquidació,
el lector rep la impressió que Toledo ha estat únic primat indiscutit. No es fa
constar la pluralitat de regnes, de primats, ni de llengües vives, excepte per
esmentar que la primera versió de la Bíblia va publicar-se en català a València i
que Ramon Llull passa per ser-ne el creador. No existiria la Renaixença catala-
na (138-9), ni la influència que van tenir-hi els cristians, tot i aparèixer com a
generosa concessió el nom sol de Verdaguer (140).

Del bisbe Morgades no s’indica que va introduir a Espanya la devoció al
Sagrat Cor amb la revista El Mensajero (144), la seva relació amb Lleó XIII
(163), però ni tampoc el gravíssim episodi dels atacs despietats que va rebre al
congrés i al senat de Madrid per haver recomanat l’ús de la llengua pròpia en la
predicació i la catequesi. Hi apareix Silvela, un dels polítics atacants, però no
pas relacionat amb aquell avergonyidor debat, sinó per un quasi insignificant
afer relatiu a l’espectacle Electra (172-3).

També haurien de constar i s’ometen referències al sonat cas del bisbe
Marcelo a Barcelona, a la Caputxinada del 1966, al tancament a la parròquia de
Maria Mitjancera, a la singular vibració pel Vatica II a Catalunya, al papa Sil-
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vestre i l’eventual relació amb Ripoll (33), a les gestions de Vidal i Barraquer
per evitar la confrontació civil del 1936.

Són errors de concepte afirmar que el gallec Celestino Pazos era català
(154), que el laic Ramon Llull –xovinistament titllat d’espanyol– havia estat
frare (46), assegurar encara que morís màrtir i inventar-se que la revista interna-
cional especialitzada en lul·lisme es publica en castellà (46) o mantenir en
vigència la Unió Soviètica (24). Entre els errors de traducció recollim
«misionarios» per misioneros (329), «canónigos» per canónicos (330) o
impropietats de llenguatge, com referir-se a un freqüent «evangelismo», a les
«dos esencias de Cristo» (15), a «tomar los votos sacerdotales» (93) o a «esco-
ba ancha» (57). Adduir com a gran argument de sociologia religiosa la xifra
d’afiliats a les Congregacions Marianes (214) és una perla preciosa d’arbitrarietat.

Al costat d’oblits importants o potser essencials, el llibre de Payne acull
exageracions o redundàncies inexplicables, com esmentar cinc vegades seguides
el camino dels neocatecumenals (329-330), reiterar cuatre vegades que El De-
bate era el millor de tots els diaris (184 ,186, 198, 211), fer sortir Rouco en tres
fotografies (317, 333) quan Torras i Bages o Vidal i Barraquer no surten en cap,
repetir per duplicat que l’Opus Dei va esdevenir la «primera» prelatura (252 i
302), o dictaminar, amb solemnnitat de plural majestàtic, que la frustrada
reelecció de Rouco fou una «sorpresa de todos» (333, 335).

D’un historiador estranger es voldria esperar objectivitat en la narració i
imparcialitat en l’explicació. Payne no se n’ha sortit. Ha quedat atrapat en un
dels dos bàndols, sense proporcionar una síntesi vàlida per a tothom. La
predilecció passable en un assaig interpretatiu no és admissible en una història.
Payne cita, en un punt determinat del seu llibre, la següent frase de Ford: «Como
muchas otras ideas extranjeras sobre España, ésta resultaba en apariencia plau-
sible, pero era, de hecho, completamente errónea» (120). Se li podria aplicar
tota la cita, pero no seria veritat que la seva visió del catolicisme «español»
sigui absolutament errònia. Només parcialment.

ÀLVAR MADUELL
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