Una xerrada sobre les beatificacions...
Alguna de vosaltres potser s’ha escandalitzat de que l’Església Catòlica Romana hagi
volgut honrar els “seus i les seves màrtirs”. S hi ha alguna, jo li preguntaria: ¿i què em
dius del “martirologi llatinoamericà? També te n’escandalitzes? Trobes malament que el
bisbe Pere (entre nosaltres no cal afegir Casaldàliga) ens commini (això és, ens amenaci
sota alguna pena) a “Que la memoria de los mártires no nos deje dormir en paz”? No
altra cosa demanava Joan Pau II: “Cal que les esglésies locals facin tot el possible per
no perdre el record del qui han patit martiri” (Carta davant del Tercer Mil·lenni)
Això vol dir que podem estar d’acord en dir que tota institució, tot col·lectiu té dret (i
obligació) d’honrar la memòria i el record dels seus.
El col·lectiu de 522 beatificats a Tarragona forma part d’un col·lectiu prou més ampli,
que al llarg dels anys ha rebut diversos noms.

En un temps foren proclamats de manera ben visible com
"Caídos por Dios y por la Patria".
Passats els anys es convertiren
més simplement en "màrtirs de la
guerra civil"
Com és que l'església, a qui
no li agrada messa que la gent
remeni en les coses de la guerra
del 36, treu ara a relluir els "màrtirs
de la guerra civil"?
No, no, de cap manera: ara
ells ja no són màrtirs de cap guerra. Ni, molt menys, caiguts en una
guerra.
Ara són "víctimes d'una persecució", que cap font de l'organització n’ha volgut
explicar d'on venia.
Potser seria més encertat de dir:
Víctimes de la Jerarquia eclesiàstica espanyola.

Al llarg de tots aquests darrers anys, quan hi ha hagut una canonització o una beatificació, jo sempre he fet el mateix comentari: són com “els oscars” de Hollywood i mai no
m’he aixecat a mitja nit per seguir la retransmissió de la gala dels oscars. Tampoc mai
no m’he sentit obligat a fer un escrit al diari
contra “els oscars”.
De la mateixa manera que les estatuetes es
donen segons els criteris que en aquell moment imperen a l’Acadèmia del cinema
(l’oscar a la millor pel·lícula no vol dir que
hagi anat a parar a la millor pel·lícula de
l’any), els sants, santes, beats, beates també
segueixen els criteris que imperen en un
moment donat a la direcció de l’Església
Catòlica Romana. Potser per això, l’església
llatinoamericana de l’alliberament es va ve u-

re obligada a fer el seu propi martirologi, seguint criteris diferents als que imperaven a
Roma.
Entre ells en Fernando Hoyos, antic alumne de San José de Valladolid, jesuïta,
que va morir amb el fusell a les mans, militant en el Ejército de los Pobres, a
Guatemala.

Si parlo dels “criteris que imperen en un moment donat” és per subratllar una cosa: acabada la guerra ja hi ha un afany de “beatificar i santificar”, i, aleshores, sorgeix la pregunta: ¿Com és que s’ha trigat tant en fer beatificacions?
Aquesta potser és la pregunta d’un ignorant com jo, que -despreocupat del tema de canonitzacions i beatificacions- es pensava que la massiva beatificació de Tarragona era la
primera. Però, abans de Tarragona, com totes vosaltres ja sabíeu, ja hi havia un munt de
gent beatificada i, alguns d’ells, ja canonitzats. Però ja us he dit que mai no m’havia
aixecat a mitja nit per veure la cerimònia dels “oscars”.
Els qui volen desvincular els màrtirs de les vicissituds de la guerra civil ens diuen que
alguns dels canonitzats/beatificats no són dels anys 36-39...
Butlletí ESGLÉSIA DE TARRAGONA nº 275 (juliol-agost 2013), dedicat a la
“Beatificació de l’any de la fe”

Nombrosos estudiosos del tema sostenen que quan a les víctimes –
en el cas que ens ocupa- se’ls crida “màrtirs de la guerra civil”,
s’estan manipulant els termes. La guerra civil és el context socio polític en què es produeix la mort de la majoria, però ells són víctimes no d’una guerra civil, sinó d’una persecució religiosa, que
són dos conceptes totalment diferent.
Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona

…perquè van ser víctimes d’una persecució religiosa i per considerar que la violència sistemàtica exercida contra els membres de
l’Església hi va ser per aquest motiu. Els mataren “in odium fidei”
(per odi a la fe), pel sol fet de ser catòlics –tant és que fossin eclesiàstics o laics- i perquè no van voler apostatar de la seva fe per
salvar la vida. Va ser en el decurs d’una guerra on van morir la
immensa majoria dels nous beats, juntament amb moltes altres
persones. Això no obstant, no totes van finar “per raó de la seva
creença religiosa”… i aquí rau la diferència.
Antonio Martínez Camino, secretari de la Conferencia Episcopal Española.

Es beatificaran persones que van morir abans de la guerra civil;
no volem faltar a la veritat i volem deixar clar que aquests màrtirs
no són caiguts d’una guerra. (Més Tarragona, 27/09/2013, pàg. 4).

...sinó de molt abans i així parlen dels “màrtirs del segle XX”, amagant una mica que
només es poden referir a l’anomenada “revolució d’Astúries” (octubre del 34), un clar
prolegomen de “la guerra civil”: els sacerdots i religiosos foren considerats enemics i es
va donar l’ordre de detenir-los. Es dóna el nombre de 33 assassinats entre capellans i
religiosos (i també es diu que molts van aconseguir escapar-se gràcies a l’ajut dels propis dirigents revolucionaris). Entre els que van morir els “màrtirs de Turón”, de la conca minera de Mieres.
Vuit germans de les Escoles Cristianes (La Salle), professors del col·legi Nuestra Señora de Covadonga, fundat i sostingut per l’empresa Altos Hornos de Vizcaya, propietària
de las mines, única font de treball de la població, i un sacerdot passionista encarregat de
la cura sacerdotal de la comunitat. Beatificats per Joan Pau II el 29 d’abril de 1990 i
canonitzats el 21 de novembre de 1999. La seva festa es celebra el dia 9 d’octubre, el
dia que foren morts, juntament amb altres directius de les mines, junt al cementiri..

En la localidad de Turón, en la región española de Asturias, santos mártires Inocencio de la Inmaculada (Manuel) Canoura Arnau, presbítero de la Congregación
de la Pasión, y ocho compañeros de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que
durante la revolución fueron asesinados sin juicio previo por quienes odiaban la
fe, y alcanzaron así la victoria (1934). (Del Martirologio)

Amb ells va ser beatificat i canonitzat un altre germà de La Salle, en Jaume Hilari Barbal Cosan, nascut al Pallars (Enviny, Pallars, 2 de gener de 1898), a qui l’esclat de la
guerra va agafar a Cambrils, a on havia estat destinat a fer els treballs agrícoles de la
finca, donada la seva sordesa que l’incapacitava per les tasques d’ensenyament. Escapat
i amagat a casa d’uns coneguts de Mollerusa, va ser detingut, portat a Tarragona, jutjat
per un Tribunal Popular de Tarragona, creat per la Generalitat republicana (DOGC,
núm. 289, del 15 de desembre de 1936, pàgs. 194 a 196), condemnat a mort i immolat a
la Muntanyeta de l’Oliva, el 18 de gener de 1937. És, d’aquest tipus, el primer sant català canonitzat
En Tarragona, igualmente en Espanya, san Jaime Hilario (Manuel) Barbal Cosán, religioso de la Orden de Hermanos de las Escuelas Cristianas, màrtir, condenado a muerte en la mencionada persecución [persecución contra la iglesia en
tiempo de guerra], por quienes odiaban la Iglesia. (Del Martirologio)

Amb ells va ser beatificada Mercedes Prat, teresiana, nascuda a Barcelona (6 de març de
1880) i morta a l’Arrabassada la matinada del 24 de juliol.
En Barcelona, también en España, beta María de la Merced Prat, de la Compañía
de Santa Teresa de Jesús, virgen y mártir, que durante la misma persecución padeció martirio por ser religiosa. (Del Martirologio)

Però ella no va arribar a la canonització, potser perquè era dona, potser perquè la Companyia de Santa Teresa de Jesús va preferir gastar-se els cèntims per la beatificació (14
d’octubre de 1979) i canonització (16 de juny de 1993) del seu fundador Enric d’Ossó,
nascut a Vinebre (Ribera d’Ebre) el 16 d’octubre de 1840 i que va morir el 27 de gener
de 1896.
Però aquests Germans de La Salle no van ser els primers beatificats/canonitzats.
L’església, sempre educada, va cedir el pas a les dones: les tres religioses del Carmelo
Descalzo de San José de Guadalajara, mortes el 24 de juliol a trets en un carrer de la
ciutat, foren beatificades per Joan Pau II el 29 de març de 1987.
En la ciudad de Guadalajara, en Espanya, beatas María Pilar de San Francisco de
Borja (Jacoba) Martínes García [30.12.1877], Tersa del Niño Jesús (Eusebia)
García y García [5.03.1909] y Ángeles de San José (Marciana) Valtierra Tordesillas [6.03.1905), de la Orden de Carmelitas Descalzas, vírgenes y mártires, coronadas todas ellas con el martirio en tiempo de persecución religiosa, mientras
aclamaban a Cristo, su Esposo (1936). (Del Martirologio)

Us podeu preguntar, potser, per què havien passat tants anys des de la seva mort a la
seva beatificació. Aquesta pregunta també se la feia el butlletí de la diòcesi de Tarragona dedicat a la massiva beatificació d’aquest octubre del 2013.
Per què s’ha trigat tant en aquestes beatificacions?
Una causa de beatificació és, en general, un procediment llarg i complex. Cal
contrastar molts testimonis, moltes proves, etc. Ja que es tracta d’una cosa molt
seriosa i que, conforme a dret, s’ha de fer amb el màxim rigor. D’altra banda, la
de Tarragona va ser una de les primeres Causes de beatificació presentada a la
Santa Seu, però, per diverses raons, la causa es va paralitzar diverses vegades i
per això han passat més de 50 anys des de la seva introducció.

És una resposta ben “eclesiàstica”. Afirma el que tots sabem: que un procés de beatificació -com un bon plat de macarrons, com els que es cuinen a casa meva- s’ha de fer

amb el màxim rigor. Amaga el que la gent volia saber, repetint dues vegades l’adjectiu
“diverses”: “per diverses raons”, “diverses vegades”.
¿Quines són aquestes “diverses raons”, aquestes “diverses vegades”?
Pius XII es nomenat papa a principis de març del 39 i en principi no canvia la postura
mantinguda per Pius XI, -del qual ell era el seu Secretari d’Estat- en la seva coneguda
al·locució del 14 de setembre del 36, un dilluns a Castelgandolfo, davant d’uns 500
pelegrins espanyols (a qui anomena “refugiats”), presidits per uns quants bisbes, entre
els quals no hi era el cardenal Vidal i Barraquer, un “r efugiat”, ja que havia rebut en
carta del 9 de setembre del Secretari d’Estat, el cardenal Pacelli, la invitació en nom del
Papa de no assistir- hi. Li hagués tocat presidir la peregrinació i dir les paraules de salutació al papa. Però, potser, sense ésser- hi present, Vidal i Barraquer ja havia influït en el
discurs del papa gràcies a una carta que dies abans havia enviat al cardenal Pacelli.
No toca ara parlar d’aquest discurs de Pius XI, però sí dir que si
algú en vol parlar, cal que abans es llegeixi tot el discurs sencer, saber
també el que el papa –donat el seu caràcter apassionat- pensava dir i
les matisacions que li van ser introduïdes. Saber també que el seu discurs no va agradar al bàndol nacional, i d’aquí venen les “retallades”
de les versions castellanes. Unes, les imposades per la premsa del
bàndol nacional; unes altres, cosa curiosa, les que els jesuïtes de la revista “Razón y Fe” van fer a l’any següent quan van publicar el discurs del papa. Intentaré saber què van retallar...
Van retallar aquestes línies del paràgraf dedicat a “quants han assumit la difícil i perillosa tasca de defensar i restaurar els drets i
l’honor de Déu y de la Religió”, deia:
Compito difficile e pericolosos, anche perchè troppo facilmente l’impegno e la difficoltà della difesa la rendono eccesiva e non plenamente giustificable, altrechè non meno facilmente intenzioni non rette ed interessi egoistici o di partito subentrano a intorbidare ed alterare tutta la moralità
dell’azione e tutte la responsabilità

Tasca difícil i perillosa, perquè, per una banda, molt fàcilment el
compromís i la dificultat de la defensa la converteixen en excessiva i
no plenament justificable, i per una altra banda, no menys fàcilment
intencions no rectes i interessos egoistes o de partit es barregen per
enterbolir i alterar tota la moralitat de i tota la responsabilitat.

Pius XI afirmava que el que passava a Espanya “era una autèntica persecució religiosa”.
Se diría que una preparación satánica ha vuelto a encender, con mayor
viveza en la vecina España, aquella llama de odio y de ferocísima persecución manifiestamente reservada a la Iglesia y a la Religión católica, como único verdadero obstáculo para la irrupción de aquellas fuerzas que ya han dado prueba y medida de sí en el conato de subversión
de todos los órdenes, desde Rusia a China, desde México a Sudamérica.
El discurs es va fer en italià, però es repartiren còpies en traducció
castellana. Algunes d’aquestes còpies van anar a parar a terra, mostra del
disgust d’alguns que esperaven més del papa.

Acabada la guerra, Pius XII, en un radio- missatge a la nació espanyola del 16 d’abril del
39 expressava
Nuestra paterna congratulación por el don de la paz y de la victoria
con que Dios se ha dignado coronar el heroísmo cristiano de vuestra
fe y caridad, probado en tantos y tan generosos sufrimientos.

Possiblement no podem dubtar que Pius XII va considerar com “autèntics màrtirs” a les
víctimes de la “persecució religiosa”.

Palabras de Su Santidad Pío XII al Emmo. Sr. Cardenal Primado
de España, al presentarle el primer volumen de la historia de «La persecución religiosa en la Diócesis de Toledo».
Son verdaderos mártires; y todas las Diócesis españolas que los
han tenido debieran publicar estas relaciones hist6ricas de la persecución, porque este período de la historia, si bien, es doloroso por las
devastaciones y la muertes, es glorioso por los martirios, para la respectivas Diócesis.
(De la. Carta Pastoral del Emmo. Cardenal Primado a su vuelta de
Roma de recibir el Capelo Cardenalicio. Pla y Deniel va ser creat cardenal el 22 de Febrer de 1946)

Els bisbes d’aquella època van demanar una “beatificació col·lectiva”.
Diuen que Serrano Suñer va demanar al Papa la beatificació/canonització de 300.000 persones.

La derrota el 1945 del nazisme i del feixisme obligà al Vaticà a retrasar- la per por a que
es pogués interpretar com una “beatificació” de la mateixa dictadura franquista. Mort
Pius XII, amb Joan XXIII i Pau VI i el concili Vaticà pel mig, ja no hi havia res a fer.
En temps de Joan XXIII, l’any 1959 el cardenal Arriba y Castro de Tarragona entregava
al papa totes les caixes del procés que s’havia dut durant set anys (des del 28 d’abril del
52 fins al 29 de maig del 59) a Tarragona.
D’aquetes caixes es pot dir allò que diem dels manicomis: “Ni son
todos los que están, ni están todos los que son”. Segons un llistat confeccionat per un prevere de Tarragona hi faltarien, citant els seus
noms, “70 preveres de l’arquebisbat exclosos de la beatificació”. Per
ell, “una discriminació del tot injusta i arbitrària”. En alguns casos es
compleix, fins i tot, allò de l’evangeli: “Llavors hi haurà dos homes al
camp: l'un serà pres i l'altre deixat; i dues dones que moldran a la
mola: l'una serà presa i l'altra deixada”. (Mt 24, 40-41).

Aquestes caixes, i també d’altres de semblants que arribaven d’altres punts de Espanya,
han sofert, al llarg dels anys, una sèrie de contratemps que han fet que se n’allargués
l’estudi més del que és normal en aquest assumptes. Segons el butlletí de la diòcesi de
Tarragona les causes són: “Les circumstàncies polítiques i social, la possible manipulació per part d’alguns, per interessos no legítims, etc., va fer que el papa Pau VI
n’aturés l’estudi a l’espera de poder-ho fer sense pressions alienes i amb garantia de
llibertat i autenticitat”.
Joan XXIII va prohibir que es pronunciés la paraula “Croada” a la
seva presència. Els documents papals mai no han utilitzat aquesta paraula.

Després va venir Joan Pau I a qui no li van deixar dir ni “piu”. Però tot va canviar amb
l’arribada a Roma d’un cardenal polonès que de jove havia tingut aficions al teatre. I va
ser de nou autoritzat l’estudi dels papers que seguien guardats a les caixes i la preparació de la Positio super martyrio, document en el qual s’examinen les dades recollides. A
la fi, després de nous retards, el 16 de setembre del 2000, el relator general, Fr. Ambrogio Eszer, un dominic, presentava la Positio, preparada pel postulador general de la
Causa, el germà de La Salle, Cosimo Meoli. Ara calia l’aprovació per part d’una Comissió de Teòlegs (el 3 de juliol de 2011 es va celebrar aquesta reunió extraordinària de
teòlegs consultors) i de la Congregació per les Causes dels Sants (sessió ordinària presidida pel cardenal Angelo Amato el 5 de juny de 2012), arribant a la conclusió que “els
esmentats servents de Déu havien patit martiri vertader per odi a la fe per manifesta
fidelitat a Crist i a l’Església”. El darrer pas es la presentació al Sant Pare, el qual, si ho
estima convenient, procedirà a promulgar el Decret. Aquest, en el cas de Tarragona, va
arribar el 28 de juny del 2012.
Tarragona tampoc no ha estat la primera beatificació massiva (entenent per “massiva”
les que estan al voltant dels 500), ja que el 28 d’octubre de 2007 a Roma es beatifique n
de cop 498.

Entre la primera beatificació de 1987 i la del 2007 es van celebrar unes 10 (no he pogut
comprovar bé els números) amb un total de 471 mà rtirs.
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La primera de estas beatificaciones se produjo en 1987. Desde entonces se han realizado diez
ceremonias de beatificación, que incluyen a 471
"mártires", de los que 4 son obispos, 43 sacerdotes seculares, 379 religiosos, y 45 laicos. (Jaume
Botey)

De la web de la Conferencia Episcopal
espaola
Desde 1987, cuando tuvo lugar la beatificación
de los primeros -las carmelitas descalzas de Guadalajara- han sido beatificados 1001 mártires, de los
cuales 11 han sido también canonizados. Ahora,
con motivo del Año de la fe - por segunda vez
después de la beatificación de 498 mártires celebrada en Roma en 2007 - se ha reunido un grupo numeroso de mártires que serán beatificados en Tarragona en el otoño próximo”. (El País)
De los 1.523 mártires beatificados del siglo XX
en España, once ya han sido canonizados: se trata
de nueve hermanos de las Escuelas Cristianas -La
Salle- (ocho mártires en Turón (Asturias), durante
la Revolución de octubre de 1934, y uno en Tarragona en 1937); del sacerdote pasio nista Inocencio
de la Inmaculada, mártir también en Turón (todos
ellos fueron canonizados en Roma, en 1990) y el
sacerdote diocesano Pedro Poveda Castroverde,
martirizado en Madrid en 1936 y que fue canonizado por Juan Pablo II en 2003. (ABC)

De la massiva beatificació del 2007 no puc deixar de parlar d’unes veïnes nostres del
carrer Trafalgar.

Eren unes Dominiques de l’Anunciata que havien llogat
el gener de 1909 uns pisos “en una hermosa casa de la
calle Trafalgar” (els principals i primers) en els números
50 i 52, a on van començar a viure el 7 de març, festa de
Sant Tomàs d’Aquino (per situar- nos: és l’any de la Setmana Tràgica). Es dedicaven a l’ensenyança de noies i
també tenien algun pis de residència de senyores (segons
testimoni de la Mª Carme, una germana meva).
A Trafalgar arribaven després d’un llarg recorregut: el 21 de novembre de 1875 s’instal·len en “un pobre y pequeño pis”de Mitjà de
Sant Pere. Entre febrer i març de 1876 troben un pis més gran al Carrer Condal i al maig es traslladen a “un grandísimo piso de la Alta de
San Pedro”. Después d’uns anys l’abandonen, “a causa del continuo
ruido de una fábrica de vapor situada en el piso bajo”, i passen a la
Riera de Sant Joan, a on augmenten el nombre de senyores retirades
però disminueix -per falta d’espai- els de les noies que van a classe.
Després d’uns quants anys lloguen “un grande piso primero de un antiguo palacio situado en la calle de Mercaders”, el nº 21, que quedarà
afectat per un pla urbanístic

Els dies 24 i 25 de juliol del 36, unes qua ntes es van dispersar per cases particulars i sis
es van quedar al principal i quatre en el primer. El 27 (o el 26) va haver-hi un “registre”
en el principal i, un cop interrogades, foren descobertes com religioses.
No sé si en aquell temps ja “trucaven de matinada”,
no sé si aquells trucs van despertar a dues nenes (a
una d’elles li faltava poc per fer els dos anys; a l’altra
li faltaven dies per fer els set mesos), que dormien al
quart primera. No sé si la encara jove sor Esperança,
al sentir els trucs, s’amagava sota el llit, mentre Do mna Margarida, amb tota la seva dignitat d’abadessa,
bàcul a la ma, es plantava davant la porta a l’espera
del desitjat martiri. Mentre la “Mare de Déu del Cor”,
més experimentada a la vida que la misenyora Margarida, ja sia per protegir el seu fill, ja sia per donar aixopluc a la jove sor Esperança, que ja estava destinada a més alts serveis, s’arraulia sota el mateix llit.
Sí que consta que la Superiora i la seva secretària i les altres dues de les dominiques que
estaven en el primer pis es van quedar ben calladetes.

Les del principal, el 26 o el 27 (la contradicció està a la
mateixa pàgina web) foren ficades en un camió, i, en un
revolt (el del Fero) de la carretera de Vallvidrera a Les
Planes (41°25'13"N / 2°6'30"E), afusellades.
El grup de los monges afusellades és de cinc.
Què va passar a amb la sisena del principal?
Segons la Mª Carme una es va salvar perquè va
anar a cuidar a una de les senyores retirades
que estaven en un altre pis.

Uns quants anys més tard (l’estiu del 49 o del 50
o del 51; més tard, no) vaig tenir l’honor, portant
el cirial, d’encapçalar juntament amb el meu
germà, la processó que des de la parròquia de
Vall- vidrera va anar a retre homenatge a aquestes monges al revolt del seu martiri. Suposo que
hi participaria tota la colònia estiuenca i no sé
quina seria la participació de la gent del poble.

D’aquesta beatificació massiva a Roma del 2007 caldria afegir que
el govern socialista d’Espanya va estar representat pel Sr. Moratinos,
ministre d’Afers Estrangers (com només era una beatificació amb un
sots -secretari ja s’hagués cobert l’expedient) i la Generalitat de Catalunya pel seu President, el Sr. Montilla. El Parti Popular, aleshores a
l’oposició, va enviar tamb é la seva delegació a un bon nivell. No sé si
a la beatificació de Tarragona va anar alguna delegació del Partit Socialista Obrero Espanyol.

Ja des del principi hem quedat que tot col·lectiu té el dret (i l’obligació de retre homenatge als seus morts) i, aleshores, no hi hauria cap motiu de protesta envers aquest seguit de cerimònies de beatificació o de canonització. El que passa és que la Conferència
Episcopal Espanyola no guarda les regles del joc: nosaltres, sí que podem recordar; vosaltres, no, perquè obriríeu ferides passades. Els bisbes es van oposar a la Llei de Memòria Històrica, impulsada en temps de Zapatero.
Encara que no m’agradi citar El País:
No es la actitud de la Conferencia Epis copal, que se ha opuesto
con obstinación a que los familiares de decenas de miles de personas
asesinadas por los franquistas busquen los restos de los que fueron arrojados a fosas y cunetas sin piedad, para darles sepultura. Los obispos acusaron al Gobierno socialista de reabrir heridas de la Guerra Civil cuando Rodríguez Zapatero promovió la llamada ley de la memoria histórica para facilitar la búsqueda de los as esinados. El episcopado lleva décadas empeñado en elevar a los altares a miles de los que
consideran sus muertos en aquella contienda incivil, y, en cambio, cuando se lo proponen otros españoles con víctimas muy directas, se
sentencia que ello reabre heridas que deben olvidarse. (El País)

Notícia d’ahir (dissabte 16 de novembre 2013) era que la ONU donava un any de temps
al govern d’Espanya per “fer els deures”.
La ONU pide a Espanya
buscar a los desaparecidos del franquismo

Potser ara és el moment de plantejar-nos algunes de les preguntes que fa Vicenç Navarro sobre la beatificació massiva de Tarragona :
? el hecho es que tal acto es un acto profundamente político que contribuye a
la tergive rsación de la historia, subrayando que la Iglesia fue víctima de una
intolerancia y persecución religiosa: en realidad la Iglesia fue la que agredió
la vida y el bienestar de la mayoría de la población de los distintos pueblos y
naciones que constituyen España.
? no fue la religión el sujeto de animosidad, sino la Iglesia Católica, hecho
que a la Iglesia Católica todavía le cuesta aceptar
? los sacerdotes y los monjes no fueron asesinados por sus ideas religiosas:
fueron asesinados por su pertenencia a una institución que había pedido que
el Ejército se sublevara.
? la hostilidad que fue iniciada por la Iglesia Católica que celebró y apoyó la
dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Y fue la Iglesia la que se opuso
por todos los medios al establecimiento de la República, alentando a los católicos a rebelarse frente a esta.
? los aparatos represivos del Estado fascista contaron con la entusiasta colaboración, en su represión, de la Iglesia Católica.
? ¿No creen las jerarquías católicas españolas que esta actitud enormemente represiva iba en contra del mensaje de Jesús?
? ¿Creen, en realidad, que Jesús, que es, en teoría, su supuesta inspiración, hubiera apoyado tanto asesinato, premeditado y programado,

para eliminar a personas cuyo único delito era haber apoyado a un
Estado y a un gobierno democráticamente elegidos?
? ¿No creen que es de una crueldad suprema que los familiares de los
muertos republicanos todavía hoy no sepan dónde están enterrados?
? ¿No creen que es profundamente injusto que ellos puedan homenajear a sus muertos cuando los vencidos todavía no saben dónde están
los suyos?
Llegir tot el text

Jaume Botey, en un escrit publicat arran de la beatificació massiva de l’octubre 2007 a
Roma, proposava aquestes exigències:
Para que la Iglesia pueda honrar a sus muertos en un clima de reconciliación
es necesario que se sume a tantas declaraciones de instituciones nacionales e
internacionales que reconocen:
? la legitimidad democrática del gobierno de la República, y en consecuencia la ilegitimidad del golpe de estado de Franco y de su gobierno durante cuarenta años
? que la guerra fue un error.
La Iglesia, además, debe pedir perdón:
? por su participación, como impulsora y en ocasiones agresora…
? por su frecuente colaboración en la muerte o asesinato de miles de
inocentes, acusando, denunciando, dando listas...
? por su responsabilidad en la ocultación del sacrificio de los que entregaron su vida por causa de la justicia y la verdad..
? por los beneficios de toda clase que obtuvo del régimen ilegítimo de
la dictadura
Bé, com això vol ser una xerrada i de cap manera una enciclopèdia, ho podem deixar
aquí, però, si encara no ho heu fet, podeu llegir
Miquel Sunyol
Víctimes de la pròpia Església
Redes cristianas i altres col·lectius
Encara hi ha vençuts i vencedors
Jaume Botey
Arran de la beatificació d’octubre del 2007

