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Lucía Montobbio

Sis alcaldables parlen  
del fet religiós

Fa poc vaig retrobar-me amb un noi que anava 
a la meva escola. És cinc anys més jove que jo, 
però té un nom maco i potser únic a Barcelona. 
Feia més d’una vintena d’anys que no tornàvem 
a coincidir. Me’n recordava sobretot del nom, el 
confoníem amb el d’una ciutat francesa i ell, amb 
calma, ens corregia i ens feia notar la diferència 
de síl·laba tònica.

Al pati de l’escola Esclaves del Sagrat Cor 
(alias Shalom) jugàvem a futbol. En aquella èpo-
ca, els nens eren ben pocs, el centre s’acabava de 
fer mixt, de manera que per formar equips, haví-
em de jugar junts i jo m’hi afegia. Encara avui puc 
recordar com es diuen tots ells (fins i tot alguns 
cognoms), dels que són cinc anys més joves, i dels 
que són cinc anys més grans, em sé les alineaci-
ons de memòria. Al final de la reunió amb el noi 
de qui us parlo, em vaig atrevir a preguntar, però 
tu anaves al Shalom, oi?

Es diu Paris, Paris Grau Garceran, i acaba de 
publicar, juntament amb Jordi Roigé i Solé, el lli-
bre Déu a Barcelona. Sis alcaldables i el fet reli-
giós (Claret, 2019). Ara que les eleccions del 26 
de maig estan a tocar, us vull recomanar aquesta 
obra en què els sis candidats i candidates a l’al-
caldia de Barcelona parlen del fet religiós. Ernest 
Maragall, Josep Bou, Ada Colau, Jaume Collboni, 
Joaquim Forn, i Manuel Valls responen a qües-
tions sobre la pluralitat religiosa a Barcelona, la 
possibilitat de construir una mesquita a la nostra 
ciutat, sobre el calendari de festes que hauríem de 
tenir; sobre si la fe és un fet públic o privat, o el 
model d’integració que proposen.

Els debats polítics públics que estem escol-
tant en aquests dies, a banda de ser, pel meu gust, 
poc educats i poc clars, és possible que sobre el fet 
religiós no diguin ni una paraula. Així i tot, enca-
ra que els diàlegs no es centrin en el fet religiós, 
el que opinen els alcaldables a Déu a Barcelona 
mereix ser llegit i considerat en el moment d’esco-
llir-ne l’un o l’altre a les urnes. A veure si us dona 
temps abans d’anar al col·legi amb la butlleta. 

Olga Xirinacs

Ells no perdonen
Durant la guerra 1936-1939, la 

mare em ficava el dit a la boqueta perquè els 
timpans no m’esclatessin en caure les bom-
bes prop de casa. Vaig néixer el maig del 36.  
Durant la llarga postguerra, els petits men-
jàvem xocolata de garrofa i a casa gastàvem 
bombetes de 25. Al col·legi de religioses la 
nostra llengua era prohibida, perquè elles 
s’havien plegat a les exigències franquistes, 
com la major part de l’Església oficial. En cas-
tellà ens van adoctrinar. Molta gent del país 
no ha pogut encara aprendre la llengua pròpia. 
Tenen por, els ha quedat recança, sucumbei-
xen a l’urc del bàndol vencedor que ara més 
que mai és fratricida.

Teníem un cardenal de la pau, Francesc 
d’Assis Vidal i Barraquer, exiliat a Itàlia i mort 
a Suïssa, perquè era un home ferm que escol-
tava el seu poble i no s’ìnclinava a l’usurpador 
del poder. Era tal l’odi franquista i de l’Església 
oficial, que el cabdill no va permetre el retorn 
del cardenal, ni viu ni mort. El 1978 van ser 
rebudes les despulles del cardenal a la seva seu 
de Tarragona, que ell va estimar tant.

Les situacions no han canviat. En la dic-
tadura de Primo de Rivera la premsa deia que 
s’havia de desinfectar Catalunya. Igualment 
durant la negra època franquista. Les mateixes 
paraules podem llegir i escoltar aquests dies 
nefastos. L’arrel feixista és tan forta que ha 
renascut i crescut amb fúria davant dels nos-
tres ulls astorats. Els que no van conèixer l’odi 
de Franco a la República, contra la qual es va 
rebel·lar, ara, incrèduls,  veuen brotar de nou 
aquesta ràbia, amb la boca bavosa i la llengua 
enverinada. La seva. I beneïda per bona part 
de l’estament clerical catòlic, no pas cristià.

Escric des del país dels vençuts, on anem 
trobant cada dia esquelets a les cunetes dels 
assassinats franquistes. Nosaltres som gent de 
pau, fidels en el temps al nostre cardenal Vidal 
i Barraquer, que vetllava pel seu poble. Però 
ells no perdonen. 


