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Senyora de Montserrat, que teniu la vostra santa muntanya
voltada d’oliveres, signe de pau, aconseguiu per als pobles de
Catalunya una pau cristiana i perpètua.

Participació de la Lliga en la 2a Caminada per la Pau
organitzada per Òmnium de l’Eixample
Paraules del president de la Lliga, en nom de totes les entitats convocants,
en la benvinguda als participants en aquesta 2a. Caminada per la Pau:
El conflicte sembla quelcom inherent a la naturalesa humana i tota
la història de la humanitat està solcada de violència i de guerres.
Però alhora entre els homes i dones hi ha un permanent i pregon
anhel de pau.

Aquest anhel ha estat conreat i
defensat per molts corrents de
pensament i des de perspectives
també
molt
diverses:
filosòfiques,
espirituals,
religioses, jurídiques, polítiques,
psicològiques... Una diversitat
d’opcions i accents representats
també aquí per la colla
d’entitats convocants que, sense
cap voluntat d’exclusió, ans el
contrari, han organitzat aquesta
trobada oberta a tothom.
Vivim, doncs, en aquesta
contradicció, si més no, aparent.
Presència
quotidiana
de
diverses formes de violència
i guerres en un indret o altre del nostre món i proclames més o
menys sinceres de la pau com a valor.
Aquesta presència de contraris és constant en la nostra realitat i la
saviesa és el camí d’anar superant-los i trobar la seva integració.
Local i global, persona i col·lectivitat, esperit i matèria, conflicte i
pau...
No es tracta de negar tot allò de conflictiu que hi ha en la nostra
vida sinó d’aprendre a resoldre-ho o conviure-hi en pau. Conrear
la pau no és eludir el conflicte sinó aprendre afrontar-lo per mitjans
diferents i radicalment no violents.
La tradició del pacifisme ens ensenya aquests camins diferents
i ens ha mostrat ja abastament la seva eficàcia. El pacifisme està
lluny de cap conformisme. Tot sabem que una veritable pau només
és possible si està fonamentada en la justícia i en el respecte a les
minories i no en la imposició i en el mer exercici del poder.
La societat catalana és receptiva a aquest missatge i no ens

han mancat referents del pacifisme i la no violència tant des
del pensament, la cultura, la política o l’activisme. Persones i
institucions que han enriquit aquesta tradició que ens cal seguir
conreant.
Els desafiaments que avui tenim plantejats com a societat i com a
poble només els podem afrontar des d’aquesta perspectiva. Sense
abdicar de les pròpies conviccions. Amb determinació i fermesa,
aprofundint en els mecanismes democràtics alhora que prescindint
dels mitjans violents. Resistint si cal, des de la no violència, els
poders que es volen imposar per la força.
Per fer palesa aquesta voluntat, per reafirmar-nos, per reconèixernos en aquesta opció ens trobem aquí. Us agraïm a tots la presència
i el compromís de continuar caminant per la pau arreu on calgui
adreçar les nostres passes.

Carrasco i Formiguera, un referent actual
La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat organitza
un acte en memòria del polític catòlic i catalanista
«Visca
Catalunya
lliure!», va cridar
Manuel Carrasco i
Formiguera moments
abans de ser afusellat
el 9 d’abril del 1938 a
Burgos per sentència
signada per Franco.
També resava «Jesús,
Jesús...». Ell formava
part dels perdedors de
la guerra per partida doble, per catalanista i per catòlic. «No el van
matar malgrat que era catòlic, sinó precisament perquè era catòlic»,
ha afirmat contundent el pare Hilari Raguer, historiador, monjo de
Montserrat i autor de Divendres de Passió. Vida i mort de Manuel
Carrasco i Formiguera (Publicacions de l’Abadia de Montserrat).

Ha estat en un acte organitzat per la Lliga Espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat, a l’Ateneu Barcelonès, amb l’objectiu de posar
en valor, precisament, que Carrasco i Formiguera, polític i militant
catòlic, és un referent ben actual pel seu lligam entre fe i país.
«És un referent com a model de cristià dedicat a la política», ha
manifestat Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la
Mare de Déu de Montserrat. I és un referent per a la mateixa Lliga,
ja que va ser durant el mandat de la junta de Manuel Carrasco i
Formiguera quan aquesta entitat va passar de ser entitat pietosa
a catalanista. Així ho ha manifestat l’historiador Lluís Duran, que
també ha constatat que la Lliga, fundada el 1899 pel bisbe Josep
Torras i Bages, és la tercera entitat en antiguitat del catalanisme.
Carrasco i Formiguera, líder històric d’Unió Democràtica de
Catalunya, va ser secretari de la Lliga Espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat del 1916 al 1919, un període en el qual es va
culminar el Rosari monumental de Montserrat i es va celebrar, el
1919, una jornada patriòtica i religiosa per participar en la gestió
del primer intent d’Estatut d’Autonomia, anterior a la República.
El 18 d’abril del 1938, la Lliga va celebrar una missa en memòria
seva. I ara, a principis del segle XXI, continua reivindicant com a
més necessari que mai el testimoni d’aquest polític cristià que és
encara un gran desconegut i una figura incòmoda per a molts.
Carme Munté Margalef

(Catalunya Cristiana)

Més informació:
Entrevista a Lluís Duran (ponent de l’acte)

EL PUNT AVUI - SOCIETAT GIRONA - 8 juny 2019:
“Carrasco i Formiguera va dir que es podia ser catòlic i republicà”
EL PUNT AVUI TV - 08/06/2019 Protagonistes (22.07-22.33):
L’historiador Lluís Duran ens parla sobre la figura de Manuel Carrasco i Formiguera, el polític republicà, catalanista i catòlic que va
ser afusellat per Franco el 1938. La Lliga Espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat ha recuperat amb una conferència la seva figura.
https://www.elpuntavui.tv/video/340637509-08062019-protagonistes-2207-2233.html

Introducció a l’acte a càrrec de Carles Armengol
El text de la introducció a l’acte a càrrec del president de la Lliga es
va publicar en sengles articles a El Matí digital:

Una manera de ser i fer política. Actualitat i reivindicació de
Carrasco i Formiguera (1/2) 12/06/2019
Cristià i patriota. Actualitat i reivindicació de Carrasco i Formiguera (2/2) 13/06/2019

Missa de Sant Jordi al Palau de la Generalitat
Presidida pel nostre conseller, P. Josep Miquel Bausset, i
concelebrada per Mn. Lluís Bonet, el passat dimecres 26 de juny
es va celebrar la Missa de Sant Jordi a la Capella que el Sant té
dedicada dins el Palau de la Generalitat.
Homilia del P. Bausset
Germanes i germans:
un any més, és un
goig celebrar avui
l’Eucaristia
en
aquesta capella de
Sant Jordi. Poder
aplegar-nos en aquest
lloc sant per lloar Déu
i per compartir la
fraternitat, la paraula
revelada i el pa i el vi
de l’Eucaristia, és un motiu d’acció de gràcies.
“Seria un bon gest alliberar els presos polítics en Setmana Santa”.
Eren les paraules que el cardenal Leopoldo Brenes, arquebisbe de
Managua adreçava al govern nicaragüenc de Daniel Ortega. El
cardenal Brenes deia encara en relació a la possibilitat d’alliberar
els presos polítics: “És el desig de tothom, tan de bo sigui una
realitat”. I acabava tot dient: “És important que les persones que

estan privades de llibertat, puguin retornar a les seves llars”.
I és que els pastors, com va fer l’arquebisbe de Tarragona i Primat,
Joan Planellas, han de defensar la veritat i la justícia per tal de
ser sol·lícits amb els qui més pateixen. Per això l’arquebisbe
Planellas expressava la seva preocupació, pel “drama” que viuen
“uns polítics que van intentar fer un pas en el que ells creien i que ho
van fer pacíficament”, tot lamentant “que s’hagin de trobar en aquesta
situació”.
A l’Amèrica Llatina, un altre bisbe, l’auxiliar de Managua, Silvio
Báez, que va haver de deixar el país pel perill que corria la seva
vida, degut a la repressió del govern, deia: “No he fet altra cosa que
servir el poble de Déu i porto al cor la meva pàtria i aquest poble estimat”.
I s’acomiadava, del país tot cridant: “Visca Nicaragua lliure”.
Báez deia també: “No es negocien les llibertats, ni la dignitat i la vida
de les persones. Que Nicaragua no sigui un sepulcre. Que Nicaragua
sigui una terra d’homes, dones lliures que estimen la justícia i la
llibertat”. I deia encara: “Dedico els meus pensaments d’afecte, dolor i
pregària per tots els presos polítics, dones, homes i joves que estan a les
presons injustament”. I acabava les seves declaracions tot afirmant:
“Demano al Senyor que els nostres presos polítics recobrin molt aviat la
llibertat que mereixen, perquè mai no haurien d’haver estat presos”.
Finalment, el jesuïta José Virtuoso, rector de la Universitat Catòlica,
mostrava la seva “preocupació per la reducció de l’espai democràtic a
Veneçuela”.
L’Església, i encara més els seus pastors, no pot mantenir-se neutral
davant la injustícia. Ja que Jesús tampoc no va restar indiferent
davant el sofriment del seu poble. I és que la Paraula de Déu és
sempre un missatge d’alliberament i alhora, de denúncia.

L’exemple de Sant Jordi, testimoni i màrtir de veritat en la lluita
contra el mal, ens ha d’encoratjar a viure arrelats als valors de
l’Evangeli, que proclama feliços, benaurats, els qui són perseguits
per causa de la justícia.

El bisbe Pere Casaldàliga, ho vull recordar també aquest any, fa
temps va escriure unes paraules que són ben actuals: “Jo sóc jo i les
meves causes. I les meves causes valen més que la meva vida”, perquè
“si no hi causes grans, la vida no té sentit”. I afegia encara (com si
avui ens ho digués a nosaltres): “Els valents són els qui vencen la
molta o poca por que tenen. Sigueu lúcids. Sigueu ferms. Estigueu units.
Responeu a la persecució amb esperança. Responeu a la por amb unió”.
“Només podrem afrontar els reptes que tenim, si som capaços de
superar les actituds negatives i les barreres mentals i partidistes que ens
impedeixen arribar a grans acords”. Crec que aquestes paraules del
regidor Joaquim Forn, ens esperonen a caminar, a mirar sempre
endavant amb esperança.
Que l’exemple i el testimoniatge del màrtir Sant Jordi, patró de
Catalunya, ens ajudi a lluitar per la concòrdia i la normalitat
democràtica, per la pau, la justícia i la llibertat del nostre Poble.
I que la Mare de Déu de Montserrat protegeixi la nostra nació i
els nostres polítics, per tal que “mai no es desfaci aquest poble català”
que ella espiritualment engendrà, i aconsegueixi “per als pobles de
Catalunya, una pau cristiana i perpètua”.

Els que ens han deixat
A la missa, tot honorant el patró de Catalunya vàrem donar gràcies
a Déu per la tasca duta a terme al llarg del curs i vàrem pregar pel
país i pels membres de la Lliga que ens han deixat al llarg d’aquest
curs.
Aubesard, Montserrat
Buira, Manel
Figueres, Núria
Fort, Teresa
Martorell, Josep M
Ojeda, Emilia (mare de JM Santandreu)
Pasqual, Anastasi
Ruíz, Albert (Mn.)
Soler, Lluís
Vallespí, Josep (Pino)

En Josep Vallespí
En Josep Vallespí, conegut amb el
nom de Pino, ens ha deixat, tenia 93
anys. La seva vida va ser una activitat
constant al servei del país. Minyó
de muntanya abans de la guerra i
en la difícil postguerra al costat de
mossèn Batlle, l’home que va reiniciar
l’escoltisme català sota la protecció
del Casal de Montserrat a Barcelona.
Sempre disposat a col·laborar, també
en accions que comportaven risc.
S’explicava que l’any 1950, any sant,
un bon nombre de peregrins van anar
a Roma. Hi va anar una representació

del monestir de Montserrat i un grup de Minyons de Muntanya.
Aquests van estar en un campament que l’escoltisme italià va
posar a disposició dels visitants estrangers. La col·locació d’una
bandera espanyola no va agradar als escoltes catalans, que ho
van fer saber als organitzadors, però no van ser atesos. L’endemà
al matí, la corda del pal de la bandera va aparèixer tallada i la
bandera, a terra. Jo no vaig ser testimoni d’aquell fet, més d’una
vegada li ho vaig preguntar, no m’ho va confirmar... però tampoc
m’ho va negar mai. Pino, descansa en pau.
Joan Vallvè (publicat al diari El Punt Avui, 25 de juny de 2019)

Per canviar el consum primer cal ser-ne conscient i tenir criteri
Presentació del llibre Canviar el consum per canviar la vida, premi
Joan Profitós d’Assaig Pedagògic 2019

L’Editorial Claret va presentar a finals de juny el llibre Canviar el
consum per canviar la vida, premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic
2019, en un diàleg entre Josep Maria Esquirol, Laura Mor i Carles
Armengol.
Laura Mor, editora i periodista que va conduir l’acte, va iniciar
la presentació introduint el filòsof Josep Maria Esquirol, autor de
La penúltima bondat, La resistència íntima i el Respirar dels dies; i el

pedagog i autor del llibre a presentar, Carles Armengol, actual
responsable d’anàlisi a la Direcció General d’Afers Religiosos,
que ha treballat en diverses fundacions socials i educatives i és
president de la Lliga
Espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat.
El llibre fa una proposta
pedagògica i també de
canvi d’hàbits, en l’estil
de vida. Des d’un punt de
vista pedagògic, l’autor va
defensar que “per canviar
el consum, primer cal serne conscient i, en segon
lloc, tenir criteri”. El treball
d’Armengol
aborda
la dimensió personal i
antropològica del consum
i ofereix orientacions
sobre com educar i ajudar
al canvi necessari en els
nostres estils de vida.
L’obra descobreix també
fins a quin punt és urgent
aplicar aquests canvis.
Laura Mor va subratllar que “el llibre reflexiona sobre com fem les
coses, com decidim viure, com decidim caminar”.
El llibre proposa una guia pedagògica per treballar el canvi de
consum a les escoles, el canvi d’hàbits, però deixa palès que el canvi
comença en la família. El llibre, amb una inspiració cristiana, vol
ser una interpel·lació directa als cristians, als educadors cristians
en concret, però està escrit amb el convenciment que bona part
d’aquesta interpel·lació i del camí a recórrer pot ser compartit per
creients i no creients (Claret).

Per començar el curs... recordeu l’11 de setembre a
Santa Maria del Mar

Us preguem feu difusió de la missa ja que tothom és convidat a
participar en aquesta eucaristia que és l’únic acte religiós que es
celebra amb motiu de la Diada.

Feu socis! Col·laboreu amb la Lliga!
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