Memòria i actualitat de Carrasco i Formiguera

Una sobre els orígens del seu compromís, Carrasco i Formiguera i la Lliga
Espiritual, a càrrec de Lluís Duran; i una segona sobre la seva actualitat, Perquè
ens cal fer memòria de Carrasco i Formiguera, a càrrec de Hilari Raguer.
Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona 1890 – Burgos 1938) resumeix en
la seva figura una Catalunya que encara ha de trobar el seu lloc. Catòlic
practicant, republicà convençut i nacionalista insubornable, fou víctima de la
violència de la Guerra Civil per partida doble. Capturat a bord del
mercant Galdames amb el qual fugia d’una Barcelona on se’l perseguia, caigué en
mans del règim de Burgos que uns quants mesos després l'afusellaria, previ judicifarsa i malgrat totes les intervencions al seu favor, fins i tot internacionals.
Era però la conclusió d’una vida riquíssima, en què va sembrar moltes llavors que
avui poden donar els seus millors fruits. En efecte, de la seva acció durant la
República, com a conseller del Govern de la Generalitat, com a dirigent d’Acció
Catalana i d’Unió Democràtica després i com a col·laborador reconegut de El
Matí i El Temps se’n desprèn un pensament, basat en una triple fidelitat (a la
República, al país i a l’Església) que cal reivindicar i difondre, ja que ens ofereix
claus per al moment actual. També cal recordar el seu paper durant la guerra, en
que destacà per les seves operacions de salvament de persones i béns i pels vincles
que establí amb el poble i el govern d’Euskadi. És amb aquesta intenció que
la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat,juntament amb la Secció
d’Història de l’Ateneu Barcelonès, organitzen l'acte.
Data de l'esdeveniment:
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