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S’ha mort el pare Hilari Raguer i Sunyer, monjo de santa Maria de Montserrat. Un
home bo i savi. Persona de trajectòria personal sòlida construïda a partir del
compromís actiu amb l’Església catòlica, la democràcia, les llibertats nacionals de
Catalunya i la recerca continua de la veritat. Ha estat un bon amic. Durant anys he
tingut la sort de gaudir del seu afecte i sincera amistat.
El pare Raguer fou un historiador vocacional, seriós i rigorós. El seus estudis sobre
Ciència Política ampliaren el seu horitzó intel·lectual d’erudit. La profunditat i
minuciositat en l’anàlisi ha fet imprescindibles les seves obres sobre diversos
aspectes de Catalunya i Espanya, així com la història eclesiàstica. La seva anàlisi
de les relacions d’una part de l’Església catòlica espanyola amb el franquisme és
bàsica per entendre una part de la història del nostre país.
La seva gran profunditat interior fou conreada per l’esperit benedictí que el guià
en tota la seva vida. Sabé compaginar la llibertat d’esperit amb l’obediència pròpia
de tot monjo. Era un gran amant de la llibertat. Déu donà a les persones la llibertat
per escollir el bé o el mal. La pregària viva l’ajudà a discernir el bé des de la
llibertat personal. La seva vida interior pouà en la millor tradició monàstica
amarada de llargues lectures dels llibres sagrats i la pregària. Les seves obres
espirituals i teològiques així ho demostren. Els seus estudis sobre el salms són
magistrals i tot un referent pel guiatge espiritual. Molta gent recorda avui el pare
Raguer per les seves obres històriques, però la seva vocació íntima foren els
estudis bíblics.
Fou una persona d’una mirada clara i pensament obert. Els seus ulls blaus
donaven lluminositat a la seva mirada. Conversador excel·lent. Parlava baixet i
donava la impressió que arrossegava les paraules per fer-les més entenedores. Era
un encant escoltar-les i, fins i tot quan parlava molt baixet, s’entenia tot el que
deia. Estimava molt als seus germans i a la seva família monàstica. Tenia una
memòria prodigiosa i se’n recordava de tots els detalls, fins i tot els meus petits.
Calia estar molt atent per captar la finor de les seves anàlisis. La seva dilatada i
complexa vida ha arribat a la fi. Preguem perquè tingui un repòs etern i que des
del cel intercedeixi pel nostre caminar per la vida.
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