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Actes previstos

Germinabit, l’expressió religiosa
en llengua catalana al segle XX

L

’exposició Germinabit, que va començar el
seu camí a Roma, en l’esplèndid marc del
Palazzo della Cancelleria, i que ha continuat
transitant amb èxit per Tarragona, Solsona i Tortosa, ara tenim el goig d’acollir-la a Barcelona, a
l’edifici singular de la Pia Almoina, seu del nostre Museu Diocesà.
És gran l’interès d’aquest conjunt bibliogràfic, que demostra la presència viva de l’Església en la societat catalana i en la cultura al llarg
del segle XX. Perquè justament l’objectiu de
l’exposició és mostrar la vitalitat de l’Església
a Catalunya al llarg del darrer segle i, concretament, l’ús natural i habitual de la llengua pròpia com a vehicle d’expressió espiritual, litúrgic i pastoral.
Això s’exposa a través d’un recull de vuitcents llibres i revistes, ordenats per temes o
seccions, que comprenen tots els àmbits de la
vida religiosa, com són les diverses edicions de
la Bíblia, els llibres litúrgics, els textos del magisteri i obres de teologia, espiritualitat, pastoral, història de l’Església, música, literatura religiosa, etc. Entre aquests llibres exposats trobem exemplars únics de L’Atlàntida i Cani-

gó de Mn. Jacint Verdaguer, que contenen manuscrita la seva dedicatòria al papa Lleó XIII.
Per tal d’amorosir tanta obra impresa, el recorregut de la mostra va acompanyat per algunes obres d’art significatives del nostre patrimoni artístic, com a aportació pròpia del nostre
bisbat. I, encara, com a activitats complementàries, s’han previst altres actes culturals i populars en diversos indrets de la ciutat mentre
duri l’exposició a Barcelona.
La idea de Germinabit va néixer durant la
confecció del Diccionari d’Història Eclesiàstica
de Catalunya, acabat de publicar el febrer del
2001. L’esforç d’ordenació i de síntesi que va
comportar una obra d’aquesta envergadura va fer
pensar als seus directors en l’oportunitat d’organitzar una mostra itinerant del llibre religiós en
llengua catalana, començant l’itinerari a Roma,
caput et mater de totes les Esglésies, com a expressió de la nostra romanitat. Traspassada la
idea als responsables de les quatre biblioteques
organitzadores —de l’Abadia de Montserrat,
Balmes, Borja de la Companyia de Jesús i Pública Episcopal del Seminari de Barcelona—,
van trobar un ampli suport de la Generalitat de
Catalunya, així com de l’Arquebisbat de Barcelona i del seu Museu Diocesà per a aquesta etapa barcelonina.
Tant de bo que aquesta mostra de la cultura
cristiana del segle XX sigui un estímul per a l’evangelització del segle XXI tot just començat,
a fi que «l’Església, mantenint-se en la seva
identitat, no esdevingui culturalment i socialment irrellevant, ja que la fe veritable tendeix a
evangelitzar totes les cultures i a enriquir-se
amb els seus valors» (Concili Provincial Tarraconense).

CICLE DE
CONFERÈNCIES
Amb col·laboració
de la Fundació
Joan Maragall
Lloc: Auditori.
Fundació Joan
Maragall,
c/ València 244,
2a planta Hora:
2/4 de 8 del vespre


Dia 8 de gener de 2003
«Literatura catalana i expressió religiosa»
Conferenciant: Joan Triadú
Presentador: Albert Manent



Dia 13 de gener de 2003
«L’art com a expressió religiosa
al segle XX a Catalunya»
Conferenciant: Francesc Fontbona
Presentador: Josep M. Martí i Bonet



Dia 21 de gener de 2003
«El pensament religiós a Catalunya
al segle XX»
Conferenciant: Josep M. Rovira i Belloso
Presentador: Antoni Matabosch

CICLE DE CONCERTS


Dia 10 de gener de 2003
Cap al cel amb els instruments
de corda i de vent
Orquestra de Cambra Vila de Gràcia
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Lloc: Església de Jesús (c/ Gràcia, 4)
Hora: 9 del vespre



Dia 17 de gener de 2003
Cap al cel amb veu poètica i al so de l’arpa
Núria Martínez i Fèlix Pons, recitadors
Ariadna Savall, arpa i veu
Lloc: Església de Sant Gregori Taumaturg
(plaça de Sant Gregori Taumaturg)
Hora: 9 del vespre



Dia 24 de gener de 2003
Cap al cel amb el cant polifònic
Coral Sant Jordi
Lloc: Església de Santa Maria del Mar
Hora: 9 del vespre

Mn. Joan Galtés i Pujol
Coautor del Diccionari d’Història
Eclesiàstica de Catalunya

Com la podeu visitar?
Horari
De dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 h.
i de 17.00 a 20.00 h.
Diumenges, d’11.00 a 14.00 h.; dilluns,
tancat
—Entrada Lliure
—Visita guiada

TOTS AQUESTS ACTES SERAN
GRATUÏTS

Organitzadors

Com arribar-hi

Lloc
Museu Diocesà de Barcelona
Pia Almoina (Av. de la
Catedral 4, Barcelona)

Dates
De l’11 de desembre de 2002 al 27 de
gener de 2003

Metro: Línia 4 (groga), estació Jaume I
(sortida plaça l’Àngel)
Autobús: parada a la Via Laietana (al
costat de la Catedral)
17 (Barceloneta / Av. Jordà)
19 (Moll d’Espanya / Sant Genís)
40 (Moll d’Espanya / Trinitat Vella)
45 (Passeig Marítim / Horta)
Aparcament Catedral (Via Laietana /
Av. Catedral)

I









Arquebisbat de Barcelona
Museu Diocesà de Barcelona
Biblioteca de l’Abadia de Montserrat
Biblioteca Balmes
Biblioteca Borja
Biblioteca Pública Episcopal
del Seminari de Barcelona
Departament de la Presidència
de la Generalitat de Catalunya
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L’EXPOSICIÓ «GERMINABIT» A BARCELONA

L

’exposició Germinabit presenta un
segle de fe —escrita— en català.
Es tracta d’un llarg camí eriçat de
dificultats, però, a la vegada, ric en realitzacions perdurables. Òbviament, entre la primera traducció dels salms feta
directament de l’hebreu, obra de Tomàs
Sucona (1901), i el tercer volum del
Diccionari d’història eclesiàstica de
Catalunya (2001) hi ha un llarg camí de
llibre religiós en català, on, per la mateixa dedicació de les edicions, grans
realitzacions i obres modestes es complementen i s’equilibren. D’una banda,
per exemple, i no pas en oposició sinó
en contrast, les grans traduccions bíbliques o grans obres originals com la
Història de la teologia cristiana (19841989) d’Evangelista Vilanova; de l’altra, llibres de pietat popular, en la línia
ja traçada a hora matinera pel pare
Claret amb el Camí dret i segur per
arribar al cel (1843) i representada, en
el segle XX, per obres com la Guia del
cristià, que, el 1954, arribava a la novena edició i als cent mil exemplars.
En un intent de síntesi, sotmès com
tots, suposo, a inevitables excessos de
simplificació, en la història del llibre
religiós en llengua catalana del segle
XX destaco, sempre entre la seva història concreta i la conjuntura precisa,
aquests fets rellevants: 1) l’empenta del
Foment, 2) la dedicació bíblica, 3) la
Guerra Civil i les seves seqüeles, 4)
l’empenta del Concili, 5) la incorporació del català a la litúrgia i 6) la consolidació postconciliar.
1. El Foment de Pietat Catalana, primera col·lecció (1913) i després institució (1916), tot i que serà obligat a renunciar a l’adjectiu, és l’agent més destacat d’aquestes edicions fins al 1936.
Després del 1939, sobretot sota la forma d’Editorial Balmes, ideada durant
la primera dictadura del segle (1926),
continuarà la tasca però no recuperarà
la condició de protagonista més destacat. El Foment va ser una creació del
sacerdot Eudald Serra i Buixó, la presidència honoraria de la qual van assumir, mancomunadament, tots els bisbes
de Catalunya.
2. Durant el primer terç del segle l’afany de normalitzar les traduccions de la
Bíblia al català va crear tres focus desta-

Un segle de fe en català
cats amb aquesta dedicació: el ja esmentat Foment, el monestir de Montserrat i la
Fundació Bíblica Catalana, fruit del mecenatge de Francesc Cambó, que es va
valer, per a aquesta dedicació concreta, de
l’assessorament i la col·laboració del caputxí Miquel d’Esplugues. A causa del
que ressenya l’apartat 3), el Foment no va

4. Malgrat tot no hi va haver una discontinuïtat efectiva, de manera que la
conjunció entre circumstàncies més favorables i una expectativa positiva —la
del Vaticà II— va provocar una intensificació en tots els sentits d’aquestes edicions: per la quantitat i per l’abast, per
la repercussió i per la qualitat intrínseca.

completar la tasca, però Montserrat i la
Fundació la van continuar després del
1939 i la van acabar. Es tracta d’un procés
llarg, enriquit després amb moltes aportacions noves, entre les quals val la pena de
recordar l’edició popular (1961) i la subvencionada (1972) del Nou Testament de
Montserrat (1961) i la Bíblia en un volum
de la Fundació (1968). Posterior és la
Bíblia catalana interconfessional (1993).
3. La guerra va fer emmudir aquestes
edicions i, perquè eren en català, la dictadura va prolongar-ne l’emmudiment i

És l’hora de dues editorials noves —Nova Terra (1956-1977) i Estela (19581971)—, però és l’hora, també, en què
una editorial generalista com Edicions
62 crea dues importants col·leccions de
llibre religiós: «Blanquerna» (19631971) i «Biblioteca del Pensament Cristià» (1964-1969). Traduccions, obres originals i publicacions periòdiques formen un panorama nou, impensable en
l’època de prohibicions, propi d’una
anormalitat que, com demostrarà la crisi que la seguirà, és més fruit de tants
desitjos continguts durant tant de temps
que no pas d’una realitat profunda.
5. Un dels fruits del Concili Vaticà II
va ser la incorporació del català a la litúrgia, fet amb inevitables repercussions
editorials. Es va fer l’esforç adequat i
es continua fent. Les edicions bíbliques
són obra de la col·laboració entre Montserrat i el Foment (Editor Balmes).
6. El postconcili, després de crisis sovintejades, imposa una norma de contenció en les edicions de llibres religiosos en català, cosa que fa que s’entri en
una normalitat sostinguda en què, sense
desigs d’espectacularitat, es va fent molta feina. Des de 1970 ençà, en un marc
en què la continuïtat es combina amb
noves aportacions, Publicacions de l’A-

Es tracta d’un llarg camí
eriçat de dificultats, però,
a la vegada, ric en
realitzacions perdurables
hi va afegir tota mena de dificultats. Hi
ha un silenci i, després, una represa lenta. De fet, sols a l’entorn de les restes de
l’entronització de Montserrat (1947)
comença a olorar-se —però sols a olorar-se— un cert retorn a la normalitat.
Només passat el 1950, són possibles algunes edicions del canonge Cardó: El
Càntic Nou (1951), L’Evangeli d’avui
(1954), Emmanuel (1955).
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badia de Montserrat, amb Josep Massot
i Muntaner com a director, domina i destaca en el conjunt des de la creació de
la col·lecció «Saurí» (1970) fins ara; cal
elogiar-ne la seguretat, l’eficiència i l’absència total d’improvisacions. Aquesta
presència constant i la consolidació i el
creixement de l’editorial Claret són les
notes dominants del llarg final de segle,
durant el qual les realitzacions se succeeixen sense parar amb més obres originals i menys traduccions.
Durant el segle hi ha hagut un gran
nombre de publicacions periòdiques, de
les quals destaco cronològicament: Vida
Cristiana (1914), Catalunya Social
(1921), Analecta Sacra Tarraconensia
(1925), La Paraula Cristiana (1925), La
Festa Santificada (1926), El Bon Pastor (1927), El Matí (1929), Qüestions de
Vida Cristiana (1958), Documents d’Església (1966), Presència Evangèlica
(1968), Foc Nou (1974), Revista Catalana de Teologia (1976), Catalunya

Un dels fruits del
Concili Vaticà II va ser
la incorporació del català
a la litúrgia
Cristiana (1979)... (Altres títols com
Serra d’Or, L’Infantil, etc., més que al
capítol de publicacions religioses, pertanyen al de la funció de suplència realitzada per institucions eclesials). En la
impossibilitat d’esmentar amb detall
edicions concretes, en cito unes quantes que, al costat del Diccionari i la Història ja esmentats, em semblen especialment significatives: tres edicions de
les obres completes de Torras i Bages
(Balmes, 1935-1954, Selecta, 1948,
Montserrat, 1984-1994). El diari de l’ànima (1964) de Joan XXIII, Documents
del Concili Vaticà II (1966), Le Vatican
et la Catalogne (1967), Vidal i Barraquer, cardenal de la Pau (1969), Arxiu
Vidal i Barraquer, L’Església i l’Estat
durant la segona república espanyola
(1971-1991), Les dues tradicions, Història espiritual de les Espanyes (1977) de
Carles Cardó, Codi de Dret Canònic
(1983), Catalonia religiosa (1991)...
Josep Faulí (Periodista)
(Article publicat al diari Avui el 5/8/ 2001)

La llengua catalana, vehicle pastoral
Q

ui visiti Germinabit s’adonarà de
seguida de dos dels aspectes segurament més remarcables d’aquesta exposició. El primer és el de la vitalitat
de l’Església a Catalunya durant el segle xx. Aquesta vitalitat té diverses
manifestacions. Per exemple, en el
camp bíblic (abans de la Guerra Civil
Catalunya tenia ja tres bíblies traduïdes al català), en el litúrgic (amb els
congressos litúrgics de Montserrat),
en el catequètic (la tradició dels catecismes en català com a vehicle de
transmissió de la fe i de la llengua és
una tradició que ja ve de lluny). Podríem esmentar encara la vitalitat de
l’Església a Catalunya en els àmbits
de la teologia, de la història, de la literatura catalana religiosa, de la sociologia i pastoral, de la religiositat popular... Recordem com el segle XX ha
donat grans eclesiàstics que han sobresortit en el conreu de camps intel·lectuals molt diversos: el doctor
Roca-Puig (papirologia), el doctor Ba-

taller (paleontologia),
monsenyor Anglès (música), el pare Batllori
(història), el pare Vilanova (que ha escrit la
història de la teologia
cristiana des dels seus
orígens fins al segle
xx), el pare Abel (bioètica) i l’avantguarda
que han suposat per a
Catalunya els teoritzadors i conservadors eclesiàstics de
museus diocesans i arxius. No podem
pas oblidar les institucions, epígons
de la vitalitat de l’Església a Catalunya en el Noucents: els seminaris,
la Fundació Balmesiana, la Fundació Bíblica, la Fundació Blanquerna-Universitat Ramon Llull, la Facultat de Teologia de Catalunya i, és clar,
els ordes i les congregacions religioses arrelades a Catalunya. Recordem,
per exemple, que el Foment de Pietat
Catalana va editar, des dels seus orí-

gens, centenars de milers de fulletons i llibres, i que en el segle
XX s’han editat més de
mil revistes i de fulls
periòdics d’inspiració
catòlica.
Germinabit mostra
també com aquesta vitalitat de l’Església a
Catalunya està lligada
estretament a la cultura
catalana. Bé es pot dir que l’ús natural
i habitual de la llengua catalana és el
vehicle propi de l’expressió espiritual,
pastoral i intel·lectual, i més recentment litúrgica, de l’Església catalana.
Aquí podem parlar també, i a tall d’exemple, de la implicació d’eclesiàstics
i seglars amb el noucentisme, com el
pare Miquel d’Esplugues, i el Dr. Carreras amb Bofill i Matas, Riba, Foix,
etc. La vitalitat de l’Església a Catalunya es veu igualment en multitud d’artistes cristians del segle xx que han sa-

but enllaçar perfectament la capacitat
creativa amb la fe i la catalanitat. Citem ací Antoni Gaudí, Pau Casals,
Josep Maria Sert, Ramon Sunyer...
Tots ells —com es veu també a Germinabit— feren servir el català com a
vehicle normal d’expressió.
Finalment, Germinabit permet constatar la relació de l’Església a Catalunya amb Roma.
Una vinculació estreta —n’és una
prova l’obra del doctor Torras i Bages—
i alhora, en alguns moments, podríem
dir-ne crítica, sobretot pel que fa a la preservació de l’Església a Catalunya de la
seva identitat cultural i de la seva tradició
pastoral. Assenyalem com Germinabit
mostra sobretot l’abundor de llibres que
difonen l’ensenyament dels pontífexs romans i del Concili Vaticà II i la gran producció d’escrits que es donà durant el
postconcili.
Mn. Ramon Corts i Blay
Coautor del Diccionari d’Història
Eclesiàstica de Catalunya
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ENTREVISTA

«Volem donar a conèixer la vitalitat de l’Església
catalana al llarg del segle XX»
pòsit, ara fa cosa d’un any i mig se’m
va demanar que tingués cura de la realització d’aquesta idea.
 Una idea que es va fer realitat...

 Sr. Jordi Albertí Oriol

D

e l’11 de desembre de 2002 al 27
de gener de 2003 es podrà visitar
a la Pia Almoina de Barcelona l’exposició «Germinabit. L’expressió religiosa en llengua catalana al segle XX».
Es tracta de la mostra que va ser presentada a Roma el setembre de l’any
passat i que, després d’itinerar per les
diòcesis de Tarragona, Solsona i Tortosa, s’exposa, marcant l’equador, a la
Ciutat Comtal. El comissari d’aquesta
exposició és el Sr. Jordi Albertí Oriol,
que respon:
 Sr. Albertí, expliqui’ns la gènesi
d’aquesta exposició.
Quan es va celebrar el Concili Provincial Tarraconense va sorgir la idea
d’elaborar un Diccionari d’història
eclesiàstica de Catalunya. El juny del
2001 va tenir lloc la presentació d’aquesta obra, ja completa, que consta
de tres volums. El Sr. Albert Manent
i un equip directiu format pel Dr. Ramon Corts i el Dr. Joan Galtés han estat les persones que han tirat endavant
aquest projecte. D’ells tres, a mesura
que avancen en la coordinació i redacció de l’obra, sorgeix la idea d’organitzar una exposició de caràcter bibliogràfic a Roma. Semblava oportú
fer conèixer la vitalitat de la producció
editorial religiosa de casa nostra al
llarg del segle XX, i fer evident així
que Església i llengua estan íntimament vinculades. Amb aquest pro-

Sí. A través de diferents gestions fetes a Roma i amb l’ajut de la Secretaria d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, vam aconseguir
disposar de set sales del Palazzo della
Cancelleria, un dels palaus més bells i
cèntrics de Roma. En disposar d’uns
quatre-cents metres quadrats es va decidir, aleshores, ampliar la idea d’una
mostra estrictament bibliogràfica per
oferir una visió més general de l’expressió religiosa en el marc de l’Església catalana al segle XX.

vida. Segon, perquè ens remet a l’lntroit de la missa de la Mare de Déu de
Montserrat: «Germinans germinabit,
et exsultabit laetabunda et laudans».
I tercer, perquè havia estat el títol del
butlletí dels membres de l’Escolania
de Montserrat que, amb el temps, va
esdevenir la revista Serra d’Or. A més,
és un mot en llatí, l’idioma mare de les
llengües romàniques i el propi, en
molts aspectes, de l’església catòlica.

 Qui són els organitzadors de

l’exposició?
El contingut general de la mostra
prové de les quatre més importants biblioteques de caràcter religiós que hi
ha a Catalunya: la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat, la Biblioteca
Balmes, la Biblioteca Borja i la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, que, juntament amb
la ja citada Secretaria d’Afers Religiosos del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
en són les organitzadores permanents.
A cada diòcesi, com és natural, s’hi
sumen altres organismes.
 Quin és l’objectiu primordial

que es vol assolir amb aquesta iniciativa cultural?
Essencialment és donar a conèixer,
d’una banda, la vitalitat de l’Església
catalana al llarg del segle XX i, de l’altra, l’ús natural i habitual de la llengua
catalana com a vehicle propi d’expressió espiritual, litúrgica i pastoral.
 L’exposició porta per títol «Ger-

minabit». Per què aquest títol?
Com que el títol descriptiu de la
mostra és massa llarg, vaig proposar
batejar l’exposició amb un nom que la
fes més assequible i vaig suggerir
«Germinabit», fonamentalment per
tres motius. En primer lloc, perquè el
nom té una connotació de fertilitat i de

mapes corresponents, que envolten la
reproducció del bàcul de Torras i Bages. Aquesta peça, d’una manera simbòlica, fa de frontissa entre el segle XIX
i el XX. Abans d’entrar a les sales dedicades a la bibliografia i la hemerografia es presenta un mòdul on es pot
contemplar un llibre representatiu de
cada decenni del segle XX i una cronologia dels fets més importants que s’esdevingueren al llarg dels anys. Tot seguit, hi ha la presentació visual d’uns
set-cents llibres classificats en vint-iquatre matèries (espiritualitat i mística;
la Bíblia; cristologia i mariologia; literatura catalana religiosa; música; pastoral, catequesi i homilètica; religiositat popular; patrística; teologia...)
 Aquí no acaba l’apartat biblio-

 Recreació de la Verge de
Montserrat. Josep Llimona (1922)
 Com s’estructura la mostra?

L’exposició es presenta en sis àmbits entorn del nucli bibliogràfic principal. Aquests àmbits són: la presentació dels bisbats, un itinerari històrico-artístic, un espai d’homenatge a les
institucions d’Església, una mostra
d’art contemporani, la projecció d’un
audiovisual i l’estricta presentació bibliogràfica i hemerogràfica.
 Podria detallar una mica més?

Sens dubte. L’exposició, després
d’un espai de benvinguda, destaca l’organització eclesial en vuit diòcesis catalanes, presentades des d’una perspectiva cartogràfica amb petits elements
històrics. L’escenografia es basa en
vuit columnes de llum amb els seus

gràfic...
No. També s’hi presenten col·leccions de llibres importants com ara
«Cultura i Cristianisme», «Clàssics del
Cristianisme» o «Documents de Magisteri» i uns apartats de llibres de bibliòfil, de facsímils i de llibres especials. En aquest apartat hi ha dues de
les joies de l’exposició: uns exemplars
de L’Atlántida i Canigó, de Verdaguer,
que aparentment s’havien perdut després que l’escriptor els regalés, amb
unes dedicatòries, al Papa Lleó XIII,
que han estat retrobats a la Biblioteca
del Col·legi Espanyol de Roma. Són
exposats per primer cop des de fa més
d’un segle i en una ocasió tan adient
com la del centenari de la mort del poeta. Es complementa aquesta part bibliogràfica amb una mostra d’una seixantena de revistes.
 Catalunya ha produït molts artistes cristians durant el segle XX?
I tant! En l’àmbit citat de l’art contemporani, es remarca que en el segle
XX hi ha hagut artistes que han sabut
enllaçar perfectament la catalanitat, la
fe cristiana i la capacitat creativa. Per
evidenciar-ho hem seleccionat diversos artistes: en arquitectura hem triat
Antoni Gaudí; en música, Pau Casals;
en pintura, Josep M. Sert; en orfebre(continua a la pàg. 4)

CATÀLEGS DE L’EXPOSICIÓ
L’exposició presenta 2 catàlegs:
1) El catàleg general, que consta
de tres pròlegs, quatre salutacions,
nou articles i l’inventari complet de
l’exposició presentada a Roma.

Pròlegs:
President de la Generalitat
Arquebisbe Lluís Martínez Sistach
Cardenal Ricard Maria Carles

Salutacions: una de cada
Biblioteca
Articles: 1. Antoni Pladevall, «L’Església a Catalunya fins el segle XIX».

2. Albert Manent, «La Història Nacional de Catalunya al segle XX».
3. J. Massot, «L’Església a Catalunya
al segle XX (fins el Concili Vaticà II)».
4. E. Vilanova, «Del Concili Vaticà
II al Concili Provincial Tarraconense».

5. Sr. Josep Faulí, «Un segle de llibre
religiós en català».
6. Armand Puig, «Les traduccions i
els estudis bíblics».
7. J. Bellavista, «La província eclesiàstica Tarraconense, s. XX. La litúrgia».

8. Francesc Massip, «Tradició i Vitalitat del teatre religiós català».
9. Pere Solà, «L’Associacionisme català d’inspiració catòlica al segle XX».
2) Un catàleg específic de l’exposició presentada a Barcelona, que conté un estudi monogràfic de caràcter
històric escrit per Mn. Josep M. Martí
i Bonet, precedit d’una salutació del
Sr. Cardenal i una presentació del Museu Diocesà a càrrec de Pere Jordi Figuerola, a més del recull de les aportacions artístiques i bibliogràfiques del
Bisbat de Barcelona.
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IV

L’EXPOSICIÓ «GERMINABIT» A BARCELONA

(ve de la pàg. 3)

 Què em pot dir dels altres àm-

ria, Ramon Sunyer; i en escultura,
Josep Llimona. S’hi exposa una petita biografia d’ells, acompanyada
d’algunes de les seves obres i d’una
frase pròpia triada en mèrit a la síntesi de la seva personalitat i del seu
pensament.

bits de la mostra?
Un mitjà d’expressió religiosa cabdal són les institucions de caràcter docent, litúrgic, espiritual i pastoral, presents a la mostra en forma d’un llistat
d’homenatge entorn d’un estendard
històric del Cercle Catòlic de Gràcia

 Des de la seva cloenda a Roma, la mostra

Germinabit ha començat ja la seva itinerància
per les diòcesis catalanes: Tarragona, Solsona,
Tortosa i, ara, Barcelona. Com valora el recorregut de l’exposició per les nostres terres i
l’acollida que ha tingut?
El repte de presentar l’exposició a cada bisbat
crec que s’ha resolt bé per mitjà d’un criteri bàsic:
fer-la a cada lloc en funció de les opinions i desitjos dels responsables diocesans. Això significa
que, a partir del diàleg i del treball en equip, hem
singularitzat Germinabit a cada diòcesi sobretot en
tres aspectes: l’adaptació als espais disponibles, la
complementació dels fons bibliogràfics amb obres
pròpies i la il·lustració històrica amb obres d’art
també provinents de la diòcesi. El resultat crec que
ha estat bo perquè cada comunitat ha pogut sentir
com a cosa pròpia una exposició que té la raó més
profunda de la seva existència en la pròpia vida i
treball entorn de la fe cristiana.
 Quines són les particularitats que desta-

quen a la nostra diòcesi?
Pel que fa a la part bibliogràfica, ens hem trobat amb l’inconvenient, a l’hora de complementar-la, que la majoria d’autors significatius de
la diòcesi, per raons estrictament demogràfiques,
ja hi eren presents. Aleshores, s’ha optat per oferir, en les vitrines destinades a Barcelona, un iti-

FULL DOMINICAL

que les simbolitza i d’un reliquiari de la
Lliga espiritual de Ntra. Sra. de Montserrat. El Foment de Pietat Catalana, la
Fundació Bíblica, la Fundació Blanquerna-Universitat Ramon Llull, la
JOC o els moviments d’Acció Catòlica, entre d’altres, hi són presents. Hi ha
també un espai dedicat a Gaudí, atès

nerari llibresc pel que podem considerar un alfa i omega de l’expressió religiosa en llengua catalana al segle XX: mossèn Cinto Verdaguer i el
pare Miquel Batllori. L’aportació artística és extreta primordialment del fons del Museu Diocesà. Tanmateix cal remarcar que, amb ocasió de
Germinabit, es presenta, rehabilitada, una pintura de Sant Fabià del segle XVI i dues escultures
de Josep M. Subirachs, a més del reliquiari de
Sant Jordi ja citat.
 S’han organitzat també algunes activitats
culturals en ocasió de la mostra. Ens les podria comentar?
El Comitè Assessor de Germinabit ha cregut
oportú, certament, donar rellevància a l’edició
barcelonina programant un cicle de conferències i de concerts. En un apartat d’aquest mateix full diocesà s’hi troben tots els detalls d’aquests actes.
 S’ha editat una guia didàctica de l’exposi-

ció dirigida als grups escolars que la visitin.
Què me’n pot dir?
A partir d’una iniciativa del Centre de Recursos de Tarragona, des que Germinabit va ser
allà, el Departament d’Ensenyament col·labora
en la redacció d’una guia adreçada als cursos
superiors d’ESO i primers de Batxillerat, que
també presenta una part general i una d’especí-

que la Sagrada Família ens ha cedit una
maqueta de les naus centrals del temple. A més s’hi exposaran obres d’orfebreria dissenyades per ell. Finalment,
ja ho he dit, hi ha un espai audiovisual
on es pot veure una producció pròpia
que, segons la meva opinió, resumeix
molt bé la filosofia de l’exposició.

fica de la diòcesi, i que, sincerament, crec que
ha esdevingut una eina pedagògica molt útil.
 Després de Barcelona, a quina diòcesi està

previst que vagi Germinabit?
Si Déu vol, després de Barcelona, al mes d’abril, es presentarà a Vic. Al llarg de l’estiu i tardor,
a la Seu d’Urgell i Girona. I, finalment, clourem
la itinerància per les diòcesis catalanes a Lleida,
en deferència al préstec ininterromput d’una obra
gòtica molt estimada pels lleidatans —un fragment del retaule de la Seu Vella— que va ser triada per servir d’emblema gràfic de Germinabit.
 Germinabit, germinarà. Quin creu que pot
ésser el fruit més desitjable d’una exposició
com aquesta, en unes circumstàncies com les
actuals en què el fet religiós s’està veient com
un dels factors més importants per a la convivència dels pobles?
Personalment crec que el fruit més desitjable
és que Germinabit col·labori a potenciar la capacitat de reflexió i de diàleg a partir de conèixer
una mica més, com a comunitat de creients, la
nostra història més recent i a partir d’una observació bàsica: l’expressió religiosa, tant des del
punt de vista literari com artístic i intel·lectual,
presenta sempre el denominador comú de l’harmonia espiritual com a ideal personal i de la justícia i la pau com a objectiu social.

(Aquesta entrevista és una actualització de la que va aparèixer a Catalunya Cristiana el dia 6/9/2001, signada per Miquel Àngel Codina)

Germinabit s’estructura
en 7 àmbits
 Història i art. Cronograma

Introducció a la història de l’Església catalana explicada en paral·lel
a l’evolució artística i il·lustrada per
una selecció d’obres. S’hi explica el
procés que va de l’etapa de cristianització fins als nostres dies, amb una
atenció especial a la cronologia del
segle XX, remarcant-ne els fets de caràcter més directament eclesial com
ara el I Congrés Litúrgic de Montserrat, la repercussió del Concili Vaticà II
i la celebració del Concili Provincial
Tarraconense de 1995.

 Mostra bibliogràfica

És l’àmbit central de l’exposició. La
selecció dels llibres s’ha fet atenent a
tres criteris juxtaposats: l’autoria, el
temàtic i el cronològic. D’aquesta forma s’ha procurat que no quedés cap
autor important sense representació de
la seva obra, que no hi hagués llacunes

 Les tradicions

Aquest àmbit és un apèndix de l’anterior. Està formulat amb els mateixos
criteris i es concreta en una selecció
d’una trentena de publicacions que
donen testimoni de l’activitat divulgativa i de la voluntat comunicativa de
l’Església a Catalunya.

La voluntat d’aquest àmbit és mostrar visualment la vigència en els nostres
dies de tradicions religioses seculars,
amb una atenció especial a les de caràcter dramatúrgic.
 Les institucions
S’ha cregut convenient completar la
panoràmica exposada en els àmbits anteriors amb una aproximació a la prolífica realitat associativa de l’església catalana, que s’ha esforçat al llarg del segle
XX per difondre i donar vida als postulats doctrinals a través de projectes pastorals, docents, benèfics, culturals...

 Els artistes

 Presentació de les diòcesis

Es presenta el marc geogràfic i les
dades bàsiques de les vuit diòcesis catalanes. La idea d’unitat es remarca
amb l’exposició del Bàcul del Bisbe
Torres i Bages (reproducció de l’original de J. Llimona), procedent del
tresor de la Catedral de Vic.

 Mostra hemerogràfica

 Santa Agnès rep la palma del
martiri. Jaume Forner (1535-1536).
Museu Diocesà de Barcelona

cronològiques —malgrat les inevitables diferències en la producció editorial d’un o altre període històric—
i que hi fossin representats tots els
temes religiosos. El llistat final comprèn unes set-centes obres classificades en 24 temes, com ara la Bíblia,
l’Església i la cultura, la religiositat
popular...

Malgrat que no es tracta de cap exposició d’art religiós, s’ha cregut convenient il·lustrar l’íntima comunió de
llengua i fe en el procés creatiu d’una
part remarcable dels nostres artistes
plàstics i també dels nostres músics.
Donat el caràcter complementari d’aquest àmbit, es pren com a exponent
un sol artista per disciplina. Les peces
d’art que il·lustren aquest àmbit són:
• Antoni Gaudí. Maqueta de les naus
de la Sagrada Família i creu d’altar i canelobres procedents de la Casa Batlló.
Museu Temple de la Sagrada Família.
• Josep M. Sert. L’Ascensió del Senyor. Esbós de pintura mural. Oli sobre
cartró. 1945. Museu Episcopal de Vic.
• Josep Llimona. Mare de Déu de
Montserrat. Fusta tallada i pintada en
to or vell. 1922. Museu de Montserrat.
• Ramon Sunyer. Calze de Sant Jordi. Museu de Montserrat.
• Pau Casals. Bust, partitura i batuta, segle XX. Fundació Pau Casals (Barcelona), segle xx.

 Taula de Sant Fabià. Anònim
català. Mitjan segle XV. Museu
Diocesà de Barcelona
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