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CONCLUSIONS DE LES JORNADES SOBRE
LA SETMANA TRÀGICA (1909-2009)

1. En primer lloc volem destacar la coincidència de tots els
congressistes a posar en relleu l’interès suscitat per les ponències i
comunicacions presentades en aquestes Jornades de reflexió i estudi
sobre els fets de la Setmana Tràgica, totes elles elaborades amb mètode
i rigor científic i amb notables aportacions inèdites.

2. Els participants a les Jornades volen posar de manifest el
destacat paper de la Biblioteca Balmes en l’organització d’aquest acte
cultural, les aportacions del qual seran publicades pròximament en el
volum 82 d’Analecta Sacra Tarraconensia.

3. Aquest congrés històric ha il·luminat amb documentació inèdita
–especialment la conservada a l’Arxiu Secret Vaticà i a l’arxiu de la
Fundación Antonio Maura, de Madrid–, aspectes poc coneguts del
ressò internacional dels fets de la «Setmana Tràgica», especialment
en la premsa de Madrid i en la Secretaria d’Estat del Vaticà.

4. En les aportacions efectuades en aquestes jornades, s’hi troben
hipòtesis i interpretacions dels fets a partir de fonts documentals
diverses i, també, s’hi ha presentat una relectura que l’Església féu
dels successos revolucionaris del juliol de 1909. En les actes es
registrarà el grau de la força potencial i subversiva d’alguns moviments
de caire anticlerical i antireligiós com ara el dels lliurepensadors
particularment, de l’anarquisme, del socialisme, del republicanisme
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lerrouxista i, posteriorment als fets de la Setmana Tràgica, també de
la maçoneria.

5. S’ha aclarit, a través de nova documentació, el procés de
mitificació de Francesc Ferrer i Guàrdia i s’ha reblat el seu
anticatalanisme.

6.  Es veuria molt positiu estudiar les possibles vinculacions en-
tre la Setmana Tràgica de Barcelona (juliol de 1909) i la Setmana
Tràgica de Buenos Aires (1919) on, al cap de deu anys dels fets de
Barcelona, hi ha registrada la presència d’activistes catalans fugits de
la repressió.

7. Complementàriament a les actes es veuria convenient la
publicació annexa d’un atlas que contingués el mapa  dels diversos
punts de Barcelona i de Catalunya que es veieren afectats pels fets
revolucionaris de la Setmana Tràgica.

8. Els congressistes han posat de manifest l’oportunitat d’inventariar
les fonts inèdites disperses en arxius conventuals i privats que contenen
memòries i relats sobre el desenvolupament i impacte dels fets de la
Setmana Tràgica en les comunitats religioses i esglésies parroquials.
Un tast d’aquestes cròniques el trobem recollit en algunes de les
comunicacions presentades a les Jornades.

9. La relectura dels fets de la Setmana Tràgica ha suscitat una
reflexió de serena autocrítica de part de l’Església que, a partir
d‘aquests fets enmig de «llàgrimes i ensenyances» –per dir-ho en
paraules de monsenyor Laguarda–, es veié molt més compromesa i
implicada en l’acció social d’inspiració catòlica en l‘àmbit eclesial
de tota la Tarraconense.

10. Com a fruit immediat d’aquestes Jornades, el comitè directiu
en proposa la continuació en una nova trobada –situada en el segon
Congrés d’Història Eclesiàstica de Catalunya– que podria celebrar-
se a la ciutat de Vic en ocasió del segon centenari de Jaume Balmes i
que seria dedicat  a l’estudi dels reptes de l’Església Tarraconense
davant de la modernitat, en un arc cronològic que aniria des de
l’ocupació napoleònica fins al Concili Vaticà II.
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