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L’harmonia de la vida
L’any 1901, el bisbe Torras i Bages va
dirigir una carta pastoral als membres
«de les associacions corals i musicals
de la diòcesi». El títol del text —com
sempre, precís i suggerent— és: La
música, educadora del sentiment. La
carta va encapçalada, com és habitual
en les seves pastorals, per una cita extreta dels Sagrades Escriptures: «La
paraula de Crist resideixi entre vosaltres amb abundància, ensenyant-vos
i animant-vos els uns als altres amb
psalms, himnes i càntics espirituals,
cantant de tot cor i amb gràcia les alabances a Déu [Col 3, 16]». L’estudi i la
meditació de la paraula de Crist ha de
conduir-nos vers la devoció i, per aconseguir aquest fi, tota la tradició de
l’Església reconeix l’eficàcia privilegiada de la música; és per això que Sant
Pau parla de «psalms, himnes i càntics espirituals»: «els psalms —escriu
Sant Tomàs d’Aquino, mestre de Doctor Torras— signifiquen l’alegria de les

bones obres [...]. Els himnes, la lloança
amb el cant [...]. I, en parlar de càntics
espirituals, vol dir que tot allò que fem
—fins i tot l’acció de cantar— hem de
referir-ho als béns espirituals, a les promeses eternes i a la reverència de Déu
[Super Epistolam ad Colossenses, cap.
3, lect. 3]».
Cantar, estrictament parlant, no
és una acció que pertanyi a la boca i
als òrgans fonadors, sinó que incumbeix principalment a la vida interior de
l’home, que ha de referir-se, amb totes
les seves potències, a les coses divines; això és el que Sant Pau anomena
cantar «amb el cor». La música audible
dels oficis sagrats no és altra cosa que
una exteriorització sensible del cant
pròpiament dit, o sigui, del «cant del
cor», que és interior, espiritual, silenciós: «Els cants de l’Església —continua
el Doctor Angèlic— es canten principalment amb el cor; però també amb
la boca, per a despertar [excitetur] el
cant del cor i, a més, pels rudes i simples». En un altre passatge, el mateix
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2na Conferència
Torrasiana: Música,
Art i Litúrgia en Josep
Torras i Bages
El diumenge 7 de febrer de 2021
(aniversari de la mort del Doctor Torras i Bages), se celebrarà
de manera virtual, degut a les
presents circumstàncies, la segona Conferència Torrasiana.
El ponent serà el postulador de
la Causa de Beatificació i director del Pontifici Institut de Música Sacra de Roma (1995-2012),
Mons. Valentí Miserachs. Farem
arribar per correu electrònic
l’enllaç des d’on podreu accedir
a la conferència.

Sant Tomàs indica que els Àngels, amb
els seus cants, són «anunciadors del silenci de Déu [Super De divinis nominibus, IV, lect. 1]».
La música, considerada en el seu
aspecte audible, és una invitació, un
estímul, una excitació a contemplar
interiorment, com a través d’un núvol
lluminós, incandescent, translúcid, la
Bellesa de Déu; així ho manifesta Torras i Bages: «la Religió ama a la Música
considerant-la expressió i símbol, imatge i figura i com un ressò de la vida superior i excelsa que obté la Humanitat
purificada i divinitzada en Crist, en les
sublims regions de l’eterna Glòria».

Orfeu, segons la poesia antiga,
és aquell que, amb la melodia de la
seva arpa, era capaç d’amansir les feres fent-los perdre els seus instints salvatges; Jesús, en la mesura que amb la
gràcia retorna a la nostra vida l’harmonia original, actua com un nou Orfeu:
«Jesús, caríssims fills nostres, és vertaderament com l’Orfeu de la Humanitat, i sa doctrina celestial és una música divina. Les passions humanes mai
desapareixeran de la terra, i, de consegüent, les lluites, les contrarietats,
la vehemència i exaltació dels sentiments, els instints agudíssims, la fàcil
inflamació de les imaginacions, porten un desordre, una falta d’harmonia
entre els homes; i Jesús Senyor nostre
vingué al món per a ésser com el Mestre que porta el compàs del ritme de
la vida humana, a fi que es produeixi
en la terra com una harmonia entre els
homes que sia un ressò de l’harmonia
divina».
La música sagrada es comporta
com a estímul i manifestació de l’autèntica harmonia a la qual està cridada
la persona humana; aquesta harmonia
consisteix en un empelt de la vida divina sobre la nostra vida natural, consisteix, en definitiva, en la Llei nova,
que és també la Llei de la llibertat i la
Llei de l’amor: «La Llei de Jesucrist es
la pauta de la vida, i de seguir-se amb
fidelitat en resulta una harmonia superior, una correspondència d’enteniment, voluntat i afectes, de relacions
socials, de cos i ànima, de naturalesa
i de la gràcia, de Déu i dels homes, del
temps i de l’eternitat».
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El món renovat per la Llei de Jesucrist és com un cor integrat per veus
que, malgrat la seva diversitat, formen
part d’una mateixa harmonia, l’harmonia universal que es troba a la ment de
l’Artista Suprem, l’harmonia de la vida:
«Tot el món hauria d’ésser com un immens cor on muntanyes, boscos, rius,
estrelles, vents, tempestats, mar, regions i regnes, illes i continents, cada
cosa parlant amb sa pròpia veu i llinatge, corresponent al Summe Artista,
qui ha harmonitzat tot lo existent, fessin l’himne de la creació dirigint-se a la
Font de la vida, Déu etern, principi i fi
de totes les coses. Pertorbada l’harmonia universal pel pecat, el diví Orfeu,
Jesucrist Senyor nostre, vingué al món
per a restaurar-la amb la restauració
dels sentiments humans, donant Ella
la regla i mida del deure, la pauta de
l’harmonia de la vida, que consisteix en
el compliment de les obligacions que
deriven de la naturalesa humana i de
la situació que cadascú té en aquest
món».

CONTACTE I DONACIONS A
LA CAUSA DE BEATIFICACIÓ
TORRAS I BAGES
Si voleu rebre el butlletí electrònic de
la Causa Torras i Bages, envieu, si us
plau, juntament amb la vostra adreça,
algun donatiu al Vicepostulador de la
Causa de Canonització Mn. Joan Casas al següent compte corrent: 21003962-71-0100111979. També podeu
escriure’ns al correu electrònic causatorrasibages@gmail.com i visitar la
nostra pàgina web a torrasibages.org,
on hi trobareu la resta de butlletins de
la segona època.
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Pregària per a demanar la
glorificació del Dr. Torras i
Bages
Us preguem, Senyor, que aviat sigui
declarat intercessor nostre en el Cel
aquell que, amb les seves paraules de
saviesa i exemples de santedat, fou
Pastor insigne i Patriarca espiritual de
la nostra terra.
Concediu-nos, també, per la seva intercessió, la gràcia especial que ara us
demanem.
Pare Nostre, Ave Maria, Glòria
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