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Apostòlica i romana (i 2)

Quan ha estat dominada
per la seva ànima ortodo-
xa i nacionalista, és a dir,
gairebésempre, l’Església
espanyolas’haesbatussat

sistemàticament amb el seu adver-
sari etern, l’anticlericalisme hispà-
nic,unaaliançaestralofàriaconfor-
mada per intel·lectuals volterians i
un poble menut menjacapellans
disposat a purificar el món amb la
crema d’uns quants convents. És
cert que el Concili Vaticà II mode-
rà aquell xoc secular. No obstant,
quan l’elecciódemonsenyorRouco
Varela tornà a atiar les brases de
l’Església tradicional, l’esquerraes-
panyola acceptà entrar en combat
amb molt de gust i per raons elec-
torals òbvies.

Amb una classe treballadora en
declivi en un món postindustrial,
una Espanya de nous rics i un PP
protector de l’estat del benestar, el
PSOE no hauria pogut guanyar si
s’hagués postulat comun partit so-
cialista clàssic. El PSOE felipista,
partit socialdemòcrata estàndard,
esquitxat,aixòsí,decristianspelso-
cialisme,deixàpasalpartitdeRodrí-
guez Zapatero, republicà i laïcista,
més proper a Lerroux que a Pablo
Iglesias.LafórmulaZapatero,araen
ruïnes a causa del cicle econòmic,
tingué un èxit polític notable. Tri-
omfàperquèvapersonificar l’Espa-
nya almodovariana, tendra i post-
moderna tan aplaudida a Holly-
wood: viles castellano-manxegues i
suburbis d’extraradimadrileny, re-
lligats per una ètica primària i alho-
ra flexible (la de la família estesa
amb televisió d’alta definició), po-
blats per dones dedicades a netejar
làpides de cementiris i a traginar
ambmorts ambmoralitat estoica.

ACatalunya, tot i haverestathis-
tòricament un dels epicentres anti-
clericals de la península, el movi-
ment reactiu de la jerarquia espa-
nyola hi ha tingut efectes diferents.
La tradició religiosa catalana ha es-
tat més tolerant i menys rigorista

que l’espanyola. L’arquebisbe de
Tarragona, Vidal i Barraquer, pagà
amb l’exili la seva negativa a firmar
la carta pastoral dels bisbes espa-
nyolsenquèdonavensuportaFran-
co. El canongeCardó, també a l’exi-
li durant i després de la guerra, feia
veniraquesta tradicióde lluny,con-
traposantel tracte inquisitorialdels
bisbes espanyols envers Priscil·lià
ambl’actituddediàlegdesantPacià,
bisbe de Barcelona delmateix segle
quart,enversunheretge local,untal
Simpronià. Potser aquesta compa-
ració no era cap altra cosa que una
bellametàfora.Peròelcertésqueels
conservadorscatalansdelsegleXIX
no van abraçarmai la religió catòli-
ca com el signe central de la seva
identitat i de la identitat d’Espanya
comho va fer la dreta espanyola.

La jerarquia catalana trigà, però,
a ser permeable a aquesta tradició
i a la defensa del país per una raó
planera. La monarquia espanyola
prohibí ambregularitat elnomena-
mentdebisbescatalans finsa finals
delXIX.Nomésquan la regentMa-
ria Cristina (una Àustria) alçà el
vet, es produí, no gens casualment,
la primera fornada de bisbes cata-
lanistes. El canvi, però, arribà tard.
CatalunyanotinguémaiunaEsglé-
sia pròpia que la protegís, com Po-
lònia, IrlandaoelmateixPaísBasc,
contra l’Estat (i la jerarquia eclesi-
àstica) central. Peraixò, desprovis-
tosdel suportde tota institucióofi-
cial, tractats com uns radicals sen-
se llei i bombardejats ambuna cer-

ta regularitat, els estrats populars
de Catalunya (i, de fet, de tot l’arc
mediterrani), exasperats, conrea-
ren un individualisme i un acratis-
me ferotges: entre els menestrals
de Gràcia a través de l’anticlerica-
lismepunxagut i salaçde l’Esquella
de la Torratxa; entre els obrers de
Sants amb la creació tan sui generis
de l’anarcosindicalisme. Per con-
tra, si Catalunya hagués tingut un
estat propi i una Església autòno-
ma, els sindicats catalans haurien
defensat un socialdemocratisme
centreeuropeu. I elpaís s’hauriaes-
talviat les persecucions religioses
de la guerra civil.

Catalunyasesentícòmodareligi-
osament només quan Joan XXIII i
Pau VI domesticaren Toledo. De la
mà del Vaticà II, elsmoviments ca-
tòlics laicsesconvertirenenelplan-
ter dels quadres dirigents catalans
actuals.Lapolíticacatalanas’homo-
logà amb l’europea, amb un gran
movimentdemocratacristià(quecal
noconfondreambcappartitespecí-
fic)a ladreta iambunmovimentso-
cialdemòcrata (nodrit de comissi-
onssindicalsnascudesal’emparade
lesparròquies)a l’esquerra. I l’anar-
quisme, lacreaciód’unaperifèriaòr-
fenad’institucions estatals pròpies,
es desintegrà.

Arabé,quanaquestmovimentde
renovació eclesial s’esllanguí, en
part per un canvi d’aires amb el pa-
paWojtyla i sobretot per la reacció
espanyola, aquesta comoditat cata-
lanas’estroncà finsadeixarpasaun
indiferentismecreixent ia la forma-
ció, entre els que abans practicaven
o havien estat culturalment vincu-
lats al catolicisme, d’una població
d’agnòstics que han decidit parar el
cotxe de les creences personals en
puntmort a l’espera que algú resol-
gui les coses i faci compatible fe i vi-
daquotidianasensegairesestridèn-
cies. Per tot això, em pregunto si
l’Església catalana no seria una de
lesgransguanyadoresd’unaCatalu-
nya independent.
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