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Benvolgut Pere: 

 
Si no recordo malament ja et vaig comentar l’any passat que m’havia engrescat en un 
“Estudi de les reaccions que en el grup de Missió Obrera es van produir al saber que el 
P.Arrupe, en el seu viatge a Espanya, visitaria Franco”. Aquest estudi, encara en gesta-
ció, ja l’he començat a publicar a FQI, el meu propi mitjà de comunicació social 
(http://www.tinet.org/~fqi). 
El P. Jordi Roca, ja fa uns quants mesos, va tenir l’amabilitat de deixar-me mirar (no-
més mirar) una carpeta de l’Arxiu de la Província, amb documents relacionats amb a-
quest viatge. 
Abans de seguir endavant, vull deixar clar que ara no tinc cap intenció de discutir les 
normes de l’Arxiu. 
Però sí que em permeto fer algunes consideracions i demanar la teva intervenció. 
Entre els documents d’aquesta carpeta, hi ha un “retall” de diari (sospito que de “Le 
Monde”). Penso que un “retall de diari” no pot ser considerat com un “document 
d’arxiu”, sotmès a la normativa dels “100 anys de silenci”. Em sembla que en Jordi Ro-
ca ja està d’acord en això, però ja porto més de dos mesos esperant aquesta fotocòpia. Si 
la dificultat restés en la seva consideració de “document d’arxiu”, demanaria -avui dia 
que l’”arxivística” ja és una ciència”- que es fes una consulta tècnica a un perit o perita. 
[...] 
Jo estic disposat a anar a Perpinyà o, fins i tot, a Toulouse per a trobar aquest “retall” a 
alguna hemeroteca francesa i, recordant els temps en què feia l’objecció de consciència 
a les despeses militars, deduiria les despeses del viatge (les meves i les del corresponent 
secretari o secretària) de les “prestacions anuals” a la Província. 
Un altre document és una relació sobre “Charla del P. General en el Clot: Preguntas y 
respuestas sobre la cuestión visita a F.” No sé jo encara qui va ser l’autor d’aquesta 
relació ni quina difusió va tenir, però és del mateix tipus que altres “relacions” de les 
xerrades del P. Arrupe durant el seu viatge (i sobre aquest mateix tema) que es troben 
publicades a diversos butlletins de Notícies de Província (per exemple, la xerrada amb 
els joves a València). No cal dir que he rebut, sense cap dificultat, aquests documents de 
la Província d’Aragó. 
Un tercer document, dividit en tres parts (“Observaciones sobre el proyectado viaje”, 
“Alcance y contenido de una posible declaración”, “Posible contenido de la carta-
declaración”) tindria l’autoria d’en Josep Mª Vallès. Ell el recorda i tindria possibilitats 
de trobar- lo, però és feina feixuga després de diversos canvis de domicili. ¿Quina seria 
la teva resposta a una possible demanda d’ell de rebre’n una fotocòpia per a poder con-
sultar si l’esborrany que ell té a casa és fidel a la versió entregada? 



Crec que també podria trobar fora de l’Arxiu de la Província, si la gent de Missió Obre-
ra hagués tingut més cura dels seus papers, un document de “Sugerencias para la charla 
del P. General”, firmat per J.M.Borri. 
Altres documents d’aquesta carpeta sí que poden tenir la seva categoria de “documents 
de l’Arxiu de la Província”, doncs són documents generats “oficialment” per la Provín-
cia... Sobre aquests documents et demanaria que, com provincial, imitessis al P. Kol-
venbach, que va donar permís per publicar coses íntimes del P. Arrupe, segons vam 
estar assabentats pel Servei Informatiu de la Província.  
Esperant la teva resposta 
 
 
 
 
 
P.S. 
En aquesta carpeta, que porta per títol “Viaje del P. General a España”, hi ha un docu-
ment (no recordo si és una fotocòpia de revista) fora de lloc, ja que fa referència a les 
reaccions que va haver-hi a Europa (ara no recordo si parla concretament de Bèlgica o 
Holanda) després d’un discurs del P. Arrupe (¿en el Concili?, ¿en un Sínode de bisbes?, 
no recordo; possiblement fos el seu discurs durant el debat de l’Esquema XIII, del qual 
el P: O’Keefe diu (en “Pedro Arrupe. Así lo vieron”): “Su primera aparición en escena 
no fue un acontecimiento del todo esperanzador”. Com pots suposar també m’agradaria 
tenir una fotocòpia d’aquest document. 
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