
La dimensió cristiana i el compromís eclesial de l’Albert 
Manent 
 
Joan Galtés. Historiador. Vicari Episcopal de Barcelona 
Saló de Cent. Ajuntament de Barcelona. 
3 de novembre de 2014 
  
La meva breu intervenció en aquest acte vol ser un testimoniatge 
personal sobre la dimensió cristiana i el compromís eclesial de l’amic 
Albert Manent. Tal com se m’ha demanat.  
 
La meva relació amb l’Albert comença quan jo era un jove estudiant 
de Teologia, l’any 1968, per motius de cultura catalana. Una 
coneixença que aviat esdevingué bona amistat, i que em permeté 
col·laborar amb ell en diverses iniciatives referents a la Història de 
l’Església a Catalunya. Una amistat que ha perdurat al llarg del 
temps, fins a haver pogut acompanyar-lo com a amic i sacerdot en 
els darrers temps de la seva vida. Des d’aquesta circumstància, 
voldria evocar alguns aspectes de la rica i fecunda personalitat de 
l’Albert Manent.  
 
Començo amb aquesta afirmació incontestable: l’Albert era un home 
de fe; un cristià d’una fe planera i sense complicacions; un home 
d’una fe il·lustrada, per l’ambient familiar que visqué de jove i pel 
contacte freqüent que mantingué amb personalitats i corrents de 
pensament cristià. Coneixedor de les obres dels teòlegs capdavanters 
que es divulgaven a Catalunya, com per exemple, les del dominic 
Yves Congar, sobre tot Jalons per una teologia del laïcat, que publicà 
l’editorial Estela (el 1961). 
 
Sens dubte que també va contribuir a aprofundir el seu pensament i 
el seu compromís cristià la relació que sempre mantingué amb 
eminents eclesiàstics, com Josep Sanabre, Higini Anglès, Ramon 
Muntanyola, Joan Baptista Manyà, el jesuïta Miquel Batllori i els 
benedictins Hilari Raguer i Josep Massot, entre molts d’altres. 
 
Va ser fidel seguidor del Concili Vaticà II (1962-1965), concili que 
portà renovació en l’Església i esperança en el món.  En el Vaticà II 
va trobar confirmades moltes de les seves intuïcions i criteris, i 
recolzada la seva actuació en la societat i en l’Església. Diu el Concili: 
“L’ocupació en els diversos camps de la cultura, la història, la 
literatura, contribueixen moltíssim a elevar la família humana al bé, a 
la veritat, a la bellesa i a judicis de valor universal” (GS, 57), i també 
diu: “La cultura no sigui obligada a servir poders polítics i econòmics i 
es respecti la vida cultural entre les minories...”  I en parlar del laïcat, 
en la Constitució sobre l’Església, el Concili reconeix l’autonomia dels 
laics en els afers temporals i, quan es refereix a la relació dels laics 
cristians amb la jerarquia, diu: “Exposaran les seves necessitats i 



desigs amb la llibertat i confiança que correspon als germans en 
Crist”. Aquesta llibertat d’esperit en Manent la va exercir 
prolíficament tota la vida, amb cartes i converses amb els nostres 
bisbes, fins al punt que per algun prelat va resultar un malson 
persistent. 
 
Amb aquest bagatge, va lluitar per una Església fidel a l’Evangeli i 
fidel al país. En el context postconciliar,  interès d’en Manent per la 
renovació eclesial va encoratjar molts preveres i laics a promoure 
reivindicacions en sentit catalanista. 
 
Aquí cal recordar la famosa campanya de “Volem bisbes catalans”, en 
ocasió del nomenament del bisbe d’Astorga Marcelo González Martín 
com a arquebisbe de Barcelona. Aquella campanya venia a denunciar 
el dret de presentació de bisbes que, en virtut del Concordat, exercia 
el General Franco, en contradicció amb el que demanava el Vaticà II 
de no concedir més a les autoritats civils el privilegi de presentació o 
designació de bisbes. (Christus Dominus, 20).  I, tanmateix, 
declarava inadmissible que la jerarquia eclesiàstica fos un instrument 
de descatalanització del país. “Tot poble –deien els fulletons de la 
campanya- té dret a tenir bisbes de la seva mentalitat i de la seva 
llengua”. En definitiva, pretenia reviscolar una actitud col·lectiva per 
fer respectar el poble i trencar els lligams polítics de l’Església en el 
nostre país. 
 
Uns anys després, el 1967, intervingué en la publicació del llibre El 
Vaticà i Catalunya, en edició bilingüe català-francès,  que s’imprimí a 
França, encara que figura editat a Ginebra, sempre amb motiu del 
govern episcopal de l’arquebisbe Marcelo González. El 1971 es féu 
una nova edició ampliada donant compte dels fet ocorreguts els 
darrers anys, com el rapte de la imatge de la imatge de la Mare de 
Déu de Núria, el 9 de juliol de 1967, per impedir un acte polític 
castellanitzat amb motiu de la seva coronació canònica. 
 
En molts actes eclesials reivindicatius, així com en la preparació de 
les declaracions de l’abat Aureli Escarré al periòdic Le Monde, el 
1963, l’Albert Manent hi tingué una participació molt activa. 
 
A més de tot això, mereix un gran reconeixement la seva aportació a 
la cultura i a la història de l’Església a Catalunya. Esmento només 
quatre obres significatives: 
 
-La publicació del llibre L’Església clandestina a Catalunya durant la 
Guerra Civil (1936-1939), fet amb la col·laboració de Mn. Josep 
Raventós de Tarragona i editat per l’Abadia de Montserrat el 1984. 
Una obra molt interessant sobre tot perquè el tema de l’Església 
clandestina, de l’exercici del ministeri sacerdotal en aquelles 
circumstàncies adverses de persecució i els intents de restablir el 



culte públic era poc conegut. Tres anys més tard, prologà el llibre de 
testimoniatges sobre La persecució religiosa a Catalunya de 1936, a 
cura del P. Josep Massot i publicat per la mateixa Abadia de 
Montserrat (1987). 
 
-El Diccionari dels catalans d’Amèrica, publicat per la Comissió 
Amèrica-Catalunya 1992 i dirigit per l’Albert Manent. Com a director, 
m’encomanà a mi la recerca i la redacció de biografies i institucions 
d’Església, per tal que la presència de missioners i missioneres 
catalans en aquell continent figuressin al costat de personalitats de 
totes les professions i menes que deixaren una petjada al Nou Món. 
 
-El Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya (1998-2001). Va ser 
una empresa d’història cultural sense precedents que l’Albert Manent 
projectà i dirigí, comptant amb més de 200 col·laboradors 
especialitzats per a la redacció dels diversos articles. Volia ser un 
graó important vers una història general de l’Església catalana, que 
encara no tenim. I ha resultat una obra útil i imprescindible per 
conèixer personatges, institucions, fets i terminologia de l’Església 
Tarraconense, configurada per les vuit diòcesis que la componen, 
afegint-hi el bisbat d’Elna Perpinyà, tal com ens ho havien suggerit 
alguns historiadors d’aquell bisbat, perquè havia format part de la 
Tarraconense i és una zona catalana ultrapirinenca que sovint queda 
despenjada.  Per voluntat d’en Manent hi figuren totes les parròquies 
dels bisbats esmentats, amb una breu ressenya històrica, en 
reconeixença a la institució parroquial que ha estat al llarg dels segles 
un factor importantíssim de cristianització i de sociabilitat de la nostra 
terra. La parròquia, pensava l’Albert, és l’Església enmig del poble, i 
el lloc ordinari per alimentar i compartir la fe, atenent la triple acció 
que realitza: l’activitat catequètica, la celebració dels sagraments i el 
servei de la caritat. 
 
-L’exposició “Germinabit. L’expressió religiosa en llengua catalana al 
segle XX”. Aquesta iniciativa, que va néixer en el context de la 
redacció i edició del Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya, es 
va poder realitzar en el marc incomparable del Palazzo della 
Cancelleria de Roma. Amb paraules de l’Albert Manent: “Germinabit 
té per objectiu mostrar la vitalitat de la vida eclesial catalana al llarg 
del segle i l’ús natural i habitual de la llengua pròpia com a vehicle 
d’expressió espiritual, litúrgic i pastoral. Aquests objectius delimiten, 
doncs, els continguts de la mostra a obres escrites al llarg del segle 
XX al Principat... D’altra banda –continua dient- Germinabit ha passat 
de ser una mera exposició bibliogràfica, a esdevenir una ambaixada 
cultural catalana a Roma”. 
 
Acabo aquí, conscient que això és només una llambregada sobre el 
compromís cristià de l’estimat amic Albert Manent. M’he centrat, 
sobre tot, en fets que jo vaig viure més a prop seu.  



 
Agraeixo de cor la invitació a participar en aquest homenatge tant 
merescut per a aquell que amb les seves aportacions de tota mena, 
ens ha estimulat a treballar en defensa i promoció de la nostra 
cultura. Moltes gràcies! 


