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La Comissió Organitzadora de l’Homenatge al Prof. Ramon Sugranyes de Franch
fou composada per:
Òscar Bardají, per l’Abadia de Montserrat; J. Mª Carbonell, en representació del Centre
de Estudis F. Eximenis i de la Fundació Joan Maragall; el pare Antoni Blanch, en
representació de Cristianisme i Justícia; Jordi Llisterri, en representació de Foc Nou;
Jordi Giró en representació de l’Institut Internacional Jacques Maritain; Eduard Ibáñez
en representació de Justícia i Pau i del Grup de Juristes Roda Ventura; Eugènia Baqueró
i Gaietà de Casacoberta en representació del Moviment de Professionals Catòlics de
Barcelona; i Manuel Manonelles en representació del Moviment d’Universitaris i
Estudiants Cristians de Catalunya i les Illes (MUEC) i de l’Acadèmia Catòlica de Sabadell,
que també actuà de Coordinador de la Comissió. Anna Roig, de la secretaria de la
Coordinació Europea de Pax Romana-MIIC participà en la preparació de l’acte, així com el
personal de Justícia i Pau.
La seu de la Comissió fou a Justícia i Pau, Rivadeneyra 6, 08010 Barcelona
Telf. 933176177 i correu electrònic: justiciaipau@justiciaipau.org
Amb la col·laboració de:

Departament de la Presidència
Generalitat de Catalunya

Universitat de Barcelona
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Ordre de l’Acte
d’Homenatge Cívic i Institucional
al Prof. Ramon Sugranyes de Franch
Dilluns 24 d’octubre de 2003 a 2/4 de 8 de la tarda
Paranimf de la Universitat de Barcelona

-Rebuda de les autoritats al Saló de Quadres de la Universitat de Barcelona
***
-Inici de l’acte
-Lectura de la llista de promotors i adherits a l’acte per Manuel Manonelles, coordinador de la Comissió
d’Homenatge.
-Semblança del Prof. Sugranyes per Hilari Raguer, OSB
-Intervencions de:
-Jordi Giró, en nom de l’Institut Internacional Jacques Maritain
-Fèlix Martí, president honorífic Centre UNESCO Catalunya
-Patricio Rodé, president de Pax Romana – MIIC
-Joan Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona
-Joan Rigol, president en funcions del Parlament de Catalunya
-Entrega del Liber Amicorum per part de Josep Mª Carbonell, Secretari General de Pax Romana – MIIC
Europa.
-Resposta del Prof. Sugranyes
-Coral de Capellades
-Intervenció de clausura del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Togores.
***
-Sopar dels representants de les entitats promotores de l’homenatge amb el Prof. Sugranyes al restaurant
Boix de la Cerdanya.
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Entitats convocants
Abadia de Montserrat
Acadèmia Catòlica de Sabadell
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia
Foc Nou
Editorial Claret
Fundació Joan Maragall
Institut Internacional Jacques Maritain
Justícia i Pau
Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians de Catalunya i les Illes (MUEC)
Qüestions de Vida Cristiana
Pax Romana Internacional, i els seus membres a Catalunya:
Centre d’Estudis Francesc Eiximenis
Grup de Juristes Roda Ventura
Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona
Entitats i autoritats adherides
President de la Generalitat, Jordi Pujol
President del Parlament, Joan Rigol
Conseller en Cap, Artur Mas
Conseller d’Economia i Finances, Francesc Homs
Conseller Política Territorial, Felip Puig
Conseller Treball, Indústria Comerç i Turisme, Antoni Fernández Teixidó
Consellera Justícia i Interior, Núria de Gispert
Consellera de Benestar Social i Família, Irene Rigau
Conseller de Governació, Josep Maria Pelegrí
Síndic de Greuges, Anton Cañellas
Cardenal Roger Etchegaray
Cardenal Poupard, president del Consell Pontifici de Cultura
Cardenal Carles, arquebsibe de Barcelona
Mons. Joan Enric Vives, bisbe de la Seu d’Urgell i Copríncep d’Andorra
Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Mons. Carles Soler Perdigó, bisbe de Girona
Mons. Xavier Salinas Viñals, bisbe de Tortosa
Josep Maria Soler, abat de Montserrat
Josep Alegre, abat de Poblet
Mons. Joan Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona
Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar de Barcelona
Dominique de Buman, Alcalde de Fribourg
Centre Catòlic Internacional de Ginebra
Moviment Internacional d’Estudiants Catòlics, MIEC
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Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Ajuntament de Capellades
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Universitat Rovira i Virgili
Partit dels Socialistes de Catalunya
Iniciativa per Catalunya-Verds
UGT Catalunya
Secció Filològica de l’Institut d'Estudis Catalans
Facultat de Filosofia de Catalunya (URL)
Centre Ecumènic de Catalunya
Fundació Jaume Bofill
Abadia de Poblet
Companyia de Jesús-Catalunya
Seminari Conciliar de Barcelona
Institut Superior Ciències Religioses de Barcelona
Institut Superior Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona
Vida Creixent
Cristianisme i Justícia
Joventut Obrera Cristiana
Delegació Mitjans de Comunicació de l’Arquebisbat de Barcelona
Delegació Pastoral Universitària de Barcelona
Delegació de Santuaris, Peregrinacions i Turisme.
- Parròquies:

-Particulars:

Bonanova, Barcelona
Mare de Déu del Carme, Barcelona
Puríssima Concepció, Barcelona
Sagrada Família, Barcelona
Santa Eulàlia de Vilapicina, Barcelona
Santa Maria, Capellades
Sant Ildefons, Barcelona
Sant Josep Oriol, Barcelona
Sant Llorenç, Barcelona
Sant Salvador d’Espoia

Antoni M. Badia i Margarit
Josep M. Bricall
Llum Delàs Ugarte
Carme Laura Gil
Luís María Goikoetexea
Pasqual Maragall i Mira
Bonaventura Pelegrí
Miquel Roca i Junyent
Joaquin Ruiz Jiménez
Jordi Sànchez i Picanyol
Agustí de Semir
Josep Lluís Vidal
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Autoritats assistents a l’acte
Presidiren l’acte en Joan Togores, rector de la Universitat de Barcelona, i en Joan Rigol,
president en funcions del Parlament de Catalunya.
Entre d’altres autoritats hi assistiren Mons. Joan Enric Vives, co-príncep d’Andorra i bisbe
de la Seu d’Urgell; en Jordi Vilajoana, conseller de cultura de la Generalitat de Catalunya;
Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat; i n’Ignasi
García-Clavel, delegat de la Generalitat a Barcelona i Secretari General d’Afers Religiosos
de la Generalitat de Catalunya; na Marina Subirats, 5ª Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona; en Àngel Merino, en representació de la Diputació de Barcelona; en Joan Martí
Castell, President de la Secció Filològica del IEC; i en Cassià Maria Just, monjo i abat
emèrit de Montserrat.
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Semblança del Prof. Ramon Sugranyes de Franch
per Hilari Raguer, OSB
Cinc flaixos del professor Sugranyes

1. Els orígens
Ramon Sugranyes de Franch va néixer a Capellades (Anoia) el 1911, a la casa pairal dita
Casa Bas. El seu pare, Domènec Sugranyes, arquitecte, era el primer ajudant de Gaudí a
l’obra de la Sagrada Família, i en morir el mestre el 1926 el va succeir en la direcció de
l’obra, fins que el 20 de juliol de 1936 els revolucionaris van cremar els plànols, models de
guix i maquetes que Gaudí havia deixat i, com deia un acudit de L’Esquella de la Torratxa, no
van cremar l’església perquè no estava acabada. Domènec Sugranyes va arribar a casa
plorant i va dir: “L’obra s’ha acabat. No podrem continuar”. Va morir de tristesa el 1938.
Es va llicenciar en dret (1931) i en lletres clàssiques (1932) i va ser ajudant de càtedra de
llatí del seu gran mestre, Joaquim Balcells. Va ser vice-president de la Federació Catalana
d’Estudiants Catòlics i escrivia al “Carnet de l’Estudiant” a La Veu de Catalunya, però
participava també a la FUE, Federació Universitària Escolar. Sugranyes creia que els
estudiants es podien agrupar segons llurs tendències ideològiques o religioses, però que
calia una federació “omnicomprensiva”, on hi cabessin tots. Com que en la pràctica eren
incompatibles, es va decantar per la FUE, que a Catalunya es va transformar en la FNEC,
Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya. El curs 1935-36 va ser, amb una beca, a la
universitat del Sacro Cuore de Milà, per estudiar dret romà amb el professor Albertario.
2. La guerra
Esclata la guerra civil. Advertit del perill que passava per haver estat dirigent dels estudiants
catòlics, el 23 d’agost va aconseguir de sortir, amb el pretext del Congrés Mundial de
Joventut que s’havia de reunir a Ginebra. Aquella nit, a Cervera, mentre
esperava l’arribada del tren francès, a la platja, ajagut en una barca i contemplant les
estrelles, era conscient del moment crucial que vivia: “Sabia que aquella nit representava un
tall en la meva vida. Ignorava què em podia passar, però sabia del cert que s’havia acabat
l’època de la joventut, el somni de la Universitat Autònoma de Catalunya...”.
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A Ginebra es va anar a confessar en una església on li havien dit que hi havia un capellà
català. Li va demanar quina edat tenia i perquè no s’havia presentat voluntari dels
“nacionals”. Sugranyes va respondre que volia confessar els seus pecats, no parlar de la
situació a Espanya, però aquell sacerdot es va negar a donar-li l’absolució si no anava a
lluitar per Crist Rei. Sugranyes es va alçar del confessionari, tot dient-se: “No pot ser que
en aquest país no hi hagi un capellà capaç de comprendre que un hom no tingui ganes de
fer una guerra civil”.
Li van recomanar un altre sacerdot, el teòleg Charles Journet, futur cardenal. Va explicar-li
el seu drama de consciència i Journet el va abraçar i li va dir que actués segons la pròpia
consciència. Deia que no és per la força de els armes que el regne de Crist vindrà a la terra.
A més de director espiritual, va ser el seu gran amic, i va beneir el seu matrimoni. Journet
va ser qui va donar la censura eclesiàstica al famós llibre del canonge Cardó Histoire spirituelle
des Espagnes, dient que no sols res no obstava teològicament, sinó que era molt desitjable la
seva publicació. El 1944 l’abbé Journet va beneir el matrimoni de Sugranyes amb Liselotte,
una alemanya de família jueva. Journet era el director espiritual de tots dos. Un dels
passatges més curiosos de les memòries de Sugranyes és el relat del casament. Sembla una
pel·lícula neorealista italiana. Ells anaven molt justos i, a més, era temps de guerra i no hi
havia gasolina. Es van casar en una esglesiola als afores de Ginebra. Els invitats hi van anar
en un tramvia expressament llogat, o a peu, com l’abbé Journet, i la núvia, que no havia
pogut aconseguir vestit blanc ni vel, en sortir de l’església va muntar en una bicicleta amb el
ram nupcial al manillar.
Essent degà de la Facultat de Lletres de Friburg, el 1967, va crear una càtedra de cultura
jueva. El primer titular va ser Emmanuel Lévinas. Però també va participar en el casal
català, “Casa Nostra”, i amb mossèn Jarque en van crear la secció friburguesa.
Liselotte va morir de càncer en vigílies del Nadal de 1973. Va ser un cop molt fort per a
Sugranyes. Més tard es casaria en segones núpcies amb Katrin.
Sugranyes va entrar també en contacte amb el canonge Cardó, que li va aconsellar que
consultés Luigi Sturzo, el sacerdot fundador del Partit Popular Italià (democràcia cristiana),
que es trobava refugiat a Londres, fugint de la policia feixista. Sturzo li va respondre, el 18
de febrer de 1937, amb una carta antològica. Rellegim-ne alguns passatges:
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“La vostra carta m’ha emocionat. Estic tan afligit per la tragèdia d’aquesta Espanya, que estimo
d’ençà que era noi [...].
Jo no crec que la victòria d’una part o de l’altra pugui portar la pau i superar la crisi actual. [...].
L’Església d’Espanya, que hauria pogut fer obra de pau, s’ha arrenglerat majoritàriament amb
un dels partits, fins a declarar la guerra una croada o guerra santa. En aquest mateix partit es
troben els latifundistes, els industrials, la classe rica, els qui porten la més gran responsabilitat de
l’abandó de la classe treballadora en mans dels subversius, perquè s’han oposat a totes les reformes
socials intentades en nom del cristianisme, dels ensenyaments de Lleó XIII i del moviment de la
democràcia cristiana.
El fons de la guerra civil és social i no religiós [...].
Segons la meva manera de veure, només els catòlics i els clergues que hauran romàs fora del
conflicte podran fer obra de pacificació. Per això sofreixo de veure que molts diaris i revistes catòlics
estrangers s’han posat tan benèvolament en favor de Franco, sense pensar que així donen nous
motius als adversaris per a creure que tota l’Església catòlica, comprès el Papa, és enemiga del
poble obrer espanyol, enemiga dels bascs mateixos que defensen llur personalitat i llur autonomia”.
Més endavant, va col·laborar amb els comitès per la pau que funcionaven a París, dirigits
per Maritain, Mendizábal i Roca Caball i va escriure al seu butlletí, La paix civile.
A l’exili de Suïssa van coincidir durant la guerra un grup de catalans notables: el cardenal
Vidal i Barraquer, el canonge Cardó, el polític Ventura Gassol, el mecenes Rafael Patxot...
3. La universitat de Friburg
A la universitat catòlica de Friburg, es va doctorar en dret (1943) amb una tesi molt original
sobre la presó per deutes en el dret palestinenc. Una institució esmentada en algunes
paràboles dels evangelis, però que no es troba ni a la llei de Moisès ni en el dret romà (com
tothom sap, si més no per les novel·les de Dickens, el dret britànic l’admet). Sugranyes va
demostrar que era admesa en el dret hel·lenístic del temps de Jesús.
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Va ser lector d’espanyol (1942-1946), encarregat de curs de llengües i literatures ibèriques
(1946-1954) i catedràtic (1954-1982). Les seves aportacions més originals han estat sobre
sant Joan de la Creu i sobre Ramon Llull. El govern espanyol no el perdia de vista. A l’arxiu
del Ministeri d’Afers Estrangers hi ha informes sobre les activitats culturals de Sugranyes,
però no els deixen veure. Penso que, com el P. Batllori, el professor Sugranyes ha fet
conèixer i ha defensat la cultura catalana tot fent d’hispanista.
4. Pax Romana
Pax Romana és el moviment internacional dels estudiants (MIEC) i dels intel·lectuals
catòlics (MIIC). El MIEC va néixer el 1921, després de la primera guerra mundial, com una
trobada de les federacions d’estudiants catòlics de tots els països, amb un esperit de
reconciliació. El 1945, acabada la segona guerra mundial, es van reprendre els contactes
internacionals. La seu central era a Friburg, i Sugranyes s’hi va incorporar i en va esdevenir
secretari general. “Pax Romana” no era pròpiament el nom de l’organisme, sinó la seva
divisa. El nom oficial, en llatí, era Confoederatio Studentium Universi Terrarum Orbis Catholica,
però era massa llarg i es va imposar el de Pax Romana. El moviment es va refundar per la
incorporació del moviment d’adults, els intel·lectuals (MIIC), el 1946. Va ser en el XX
Congrés de Pax Romana, en el XXV aniversari de la seva creació, celebrat a Friburg el
1946. Montini, que aleshores era sostituto de Secretaria d’Estat, havia estat fundador i
consiliari de la FUCI, Federació d’Universitaris Catòlics Italians, i també havia impulsat la
creació del moviment dels postuniversitaris, el Movimento di Laureati di Azione Cattolica
Italiana. També a la MIEC es plantejaven el problema dels que es feien grans, ja no podien
ser del moviment de joves i volien fer alguna cosa. Són els que, seguint la terminologia
francesa en diem intel·lectuals. La seva missió és donar testimoni de la fe en el món de la
cultura. Com diu Sugranyes, amb una frase de mossèn Pelegrí: “inculturar l’evangeli i
evangelitzar la cultura”. Amb l’orientació de Montini van fer com els italians, un doble
moviment, però federades les dues branques. Així, segons Sugranyes, “la Pax Romana de
l’any 46-47 era la filla espiritual que Montini rebia amb cordialitat paternal”.
Sugranyes va ser el primer secretari general del MIIC. El 1958 va ser elegit president per
quatre anys, i el 1962 va ser reelegit per a un segon mandat. El va succeir un anglès
MacDonald i després va venir Ruiz Giménez. Sugranyes va passar a ser president dels
Amics de Pax Romana.

11

Homenatge Cívic i Institucional al Prof. Ramon Sugranyes de Franch

A Pax Romana, a més de Sugranyes, hi han tingut un paper important altres catalans, com
mossèn Jarque, mossèn Bonaventura Pelegrí, el seglar Fèlix Martí, i també l’espanyol Ruiz
Giménez, però Sugranyes va anar més enllà que cap d’ells, perquè va arribar a president de
presidents, president de les Organitzacions catòliques internacionals, que tenien també la
seva seu a Friburg. La presidència passava per torn d’una organització a una altra, i va
recaure en Pax Romana quan la presidia Sugranyes. En aquest concepte va ser nomenat per
Pau VI auditor seglar al Concili Vaticà II, el 1963.
5. El Concili
Sugranyes parla amb entusiasme de Joan XXIII i del Concili. El 25 de gener de 1959 Joan
XXIII havia anunciat la seva decisió de convocar u concili ecumènic, i ben aviat van
començar els treballs preparatoris. També des de la base. El 1960 la Conferència de les
Organitzacions Internacionals Catòliques va constituir un equip per a la redacció, per a la
comissió conciliar preparatòria, d’informes sobre el cristià en el món, la dona en la societat i
en l’Església, problemes pastorals dels ambients intel·lectuals, acció dels catòlics a nivell
internacional o el paper dels consiliaris en les associacions d’apostolat seglar.
Joan XXIII havia invitat una colla de personalitats, sobre tot cristians separats, com a
“observadors” en el Concili. En un primer moment, l’únic observador laic era Jean
Guitton. Pau VI, des del primer moment del seu pontificat, hi va voler incorporar uns
quants laics més, d’entre les organitzacions catòliques internacionals. Va voler que fossin
elegits democràticament per les mateixes organitzacions, i Sugranyes va ser un dels deu
primers elegits. Més tard el nombre arribaria fins a 54, incloses moltes senyores. En deien
“auditors”, però Pau VI, quan els va rebre, va dir que haurien de ser auditores atque locutores,
perquè tindrien el dret de parlar. No a l’aula conciliar (llevat del cas d’algun d’ells que va ser
excepcionalment invitat a adreçar-se a tota l’assemblea) però sí a les reunions de les
comissions.
Sugranyes està convençut que “l’eclosió dels moviments laicals als anys cinquanta va ser un
dels motors de la dinàmica del Concili”, i molts dels teòlegs que havien estat consiliaris
seus, o que els havien acompanyat en el seu camí, com és ara Congar, De Lubac, Bea,
Rahner, Guano, Cardijn, Dondeyne, Moeller, Phillips, etc., serien inspiradors i redactors
d’alguns dels més importants documents del Vaticà II. L’auditora australiana Rosmary
Goldie ha dit que l’experiència universal del Concili va resultar molt menys nova per als
laics compromesos i llurs consiliaris que per a la immensa majoria de bisbes, que
12
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descobrien a l’aula conciliar la meravella de trobar-se enmig dels seus col·legues vinguts de
tots els continents, races i colors. Aquesta experiència d’Església, els membres de les
organtizacions catòliques internacionals ja l’havien viscuda feia anys.
La participació dels auditors seglars no va ser un simple gest simbòlic. La seva veu va ser
important. Només cal recordar que gràcies a ells, i principalment al professor Sugranyes, es
va evitar que la constitució Gaudium et spes condemnés explícitament l’ús de les píndoles
anticonceptives.
6. Conclusió
L’edició italiana de les memòries del professor Sugranyes, que acaben de sortir, porten un
altre títol, potser més expressiu que el de l’edició original catalana: Dalla guerra di Spagna al
Concilio. Memorie di un protagonista del ventesimo secolo. Realment, la seva vida travessa tot el
segle XX i desemboca en el XXI, i en aquest segle, al nostre país, els dos grans
esdeveniments, que més han repercutit tant en la vida individual com en la col·lectiva han
estat la guerra civil i el Concili Vaticà II. En l’impacte de la guerra civil en les nostres vides
no cal pas insistir-hi. Pel que fa al Vaticà II, no sols va repercutir en la vida dels cristians,
sinó que, tal com volia Joan XXIII, va tenir un efecte benèfic per a tota la humanitat, però
a l’Espanya de Franco, i a la Catalunya de la lluita antifranquista va resultar, a més, com
oxigen per a un que s’ofega.
Ara bé: el títol primitiu, Militant per la justícia, no està gens malament. De primer, quan el
professor Sugranyes me’l va anunciar, em va deixar sorprès, però ell estava convençut que
era l’eix de la seva vida. La pau per a la qual ell tant va treballar, des de la direcció de Pax
Romana, no és la simple absència de guerra declarada, ni la pau del terror, ni l’ordre públic
mantingut per la violència institucionalitzada, sinó la que es basa en la justícia, segona la
sentència d’Isaïes que Pius XII va prendre per lema del seu pontificat: opus iustitiae pax
(“obra de la justícia serà la pau”, o com tradueix la BCI, “el fruit de la justícia serà la pau”;
Is 32,17).
Sant Agustí, a La ciutat de Déu, recorda un episodi històric. Pompeu havia emprès una
campanya de neteja dels pirates que infestaven el Mediterrani oriental i dificultaven el
comerç. En va fer presoner un i, abans de penjar-lo, li feia un sermó, retraient-li els
homicidis i robatoris que havia comès. El pirata, perdut per perdut, li va respondre: “Què
faig jo que no facis tu? Només que com que jo ho faig amb una sola nau, em diuen pirata, i
13
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a tu, que ho fas amb tota una flota, t’anomenen imperator” (general). I conclou sant Agustí
amb una sentència que il·lumina l’ordre, o el desordre internacional dels nostres dies: Quid
sunt magna imperia, nisi magna latrocinia? (“Què són els grans imperis, sinó grans lladronicis?”)
Aquests cinc flaixos no són més que l’evocació, en aquest acte d’homenatge al professor
Sugranyes de Franch, d’alguns dels principals moments de la seva dilatada actuació passada.
A les seves memòries dialogades es podran trobar molts més detalls. Però no abasten tota
la seva vida per la senzilla raó que encara continua. Algun dia caldrà afegir, almenys, un sisè
flaix. En aquests darrers anys ha emprès un treball de gran envergadura, que és la
recopilació i publicació del magisteri episcopal universal en matèria social i econòmica. Una
obra molt necessària en uns moments en que semblem haver retornat als temps de Pius
XII, quan el Magisteri de l’Església es reduïa a les encícliques i discursos pontificis.
En una ocasió em van demanar el meu curriculum per a presentar-me abans de pronunciar
una conferència. Vaig redactar una nota amb les dates principals del meu itinerari i al final
em vaig permetre la broma d’escriure: “Es desconeix, de moment, l’any de la seva mort”.
La nota va ser impresa íntegrament, amb el final i tot, en els programes. També
desconeixem la data final del professor Sugranyes, que seria el sisè flaix, però, ni que estigui
físicament afectat per l’artrosi, estem contents de veure’l en plena forma intel·lectual, i li
demanem que tingui cura d’allargar el sisè flaix tant com ell pugui i a Déu plagui, perquè el
necessitem.
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Intervenció d’en Jordi Giró,
en nom de l’Institut Internacional Jacques Maritain

És per a mi un motiu de pregona satisfacció adreçar-vos avui la paraula, en ocasió d’aquest
merescut homenatge al prof. Ramon Sugranyes,

en nom del Prof. Roberto Papini,

Secretari de l’Institut Internacional Jacques Maritain, en nom de tots els membres catalans
d’aquest Institut i també en nom propi.
Ramon Sugranyes de Franch és per a l’Institut Jacques Maritain i per als seus membres
abans de tota altra consideració un personatge entranyable i un President exemplar, avui
amb la consideració de President honorífic, que ha conduït aquest centre de recerca des de
l’any 1979 fins a l’any 1998.
Uns 20 anys de fructífera i intel·ligent direcció que és per a tots nosaltres un testimoniatge
de com, fins i tot els pitjors moments d’un poble, la guerra civil espanyola, l’alçada moral i
espiritual d’una persona que no claudica dels seus ideals pot projectar la nostra cultura i la
nostra manera d’ésser més enllà del nostre medi ambient immediat.
Ramon Sugranyes entrà en contacte amb el pensador francès Jacques Maritain per causa de
les penoses conseqüències de la que ell abelleix dir la “guerra incivil”.
Aprofitant un congrés d’estudiants que es celebrava a Ginebra, es refugià a l’exterior d’una
conflagració fratricida que no identificava com a seva.
Allí, entrà en contacte amb egregis personatges de la cultura i la política catalana que també
sojornaven a l’exili, com és el cas del seu estimat amic Dr. Carles Cardó, Joan Baptista Roca
Caball, el Cardenal de la Pau, Vidal i Barraquer, o Alfred Mendízabal, relacions de les quals
ens ha llegat una interessant correspondència publicada recentment.
A causa de la incomprensió que produïa la seva posició no bel·ligerant va establir una
relació de convivència amb l’abbé Journet que el conduí a freqüentar l’estima de Jacques
Maritain.
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Però no es contentà només en l’abstenció, sinó que s’involucrà en els Comitès per la Pau Civil
i Religiosa que dirigia intel·lectualment aquest mateix pensador, Jacques Maritain, destinats a
establir un armistici entre les dues Espanyes.
Fou llavors, un home de pau en temps de guerra, un home de la tercera Espanya, i ho ha continuat
essent per sempre més des de les diverses responsabilitats que ha tingut l’oportunitat de
desenvolupar.
No ha de sorprendre, doncs, que poc després de la mort d’aquell que ell anomena Maitre à
penser, i en perfecta sintonia amb la filosofia maritainiana, participés immediatament en el
projecte d’un centre de recerca que en volia seguir les petges i que n’esdevingués, ben aviat
el seu President, després d’Olivier Lacombe.
En les memòries que ens ha deixat escrites, Militant per la justícia, presenta molt millor del
que jo podria fer, el sentit i l’abast d’aquest projecte:
“ L’Institut havia nascut per estudiar la figura i el pensament del filòsof, però ha anat ampliant
l’àmbit de les seves recerques als problemes propis del nostre temps. El nostre objectiu és intentar el
que Maritain havia fet amb Sant Tomàs, és a dir, partir del tomisme per fer-ne una filosofia nova,
adequada al temps actual. Nosaltres partint de Maritain, voldríem projectar la seva filosofia
moral i social, escrita als anys 30 i 40, damunt dels anys 80 i 90. En aquest intent d’actualitzar
el pensament de Maritain, hem anat derivant, per la força de les realitats, cada dia més des dels
problemes especulatius de la filosofia, cap a l’ètica i l’economia, o si voleu, els que les exigències
cristianes platengen a l’economia”.
Vet ací la seva trajectòria intel·lectual i el seu compromís durant aquests darrers anys en el
si de l’Institut Maritain. I vet ací el seu testimoniatge que, nosaltres que som més joves,
intentem de continuar.
De la mateixa manera que Ramon Sugranyes establí una pregona sintonia amb Maritain per
a respondre cristianament, creativa i lliurement a partir de la tradició ajornada, als grans
reptes del segle XX, nosaltres ens sentim també deutors d’ambdós per a intentar que la
torxa no s’apagui i per a trametre-la també a les noves generacions del segle XXI.
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No és casual que aquest homenatge es produeixi de forma concomitant amb els actes de
commemoració del 30è aniversari de la Mort de Maritain.
No volem ressuscitar morts, ni fer arqueologia, sinó recollir el testimoni lliure d’una
inspiració que tants bons fruits ha produït per a una Església al servei del Món modern.
Deixeu-me per acabar aquestes paraules, explicar-vos que he tingut el privilegi de ser un
deixeble de darrera hora de Ramon Sugranyes i que ha estat per a mi un veritable honor
poder estudiar, gràcies a la seva acollida generosa, l’obra de Carles Cardó i la seva pròpia
obra.
Només em resta agrair-li, públicament, i un cop més, que hagi estat un model d’actuació
per a tots nosaltres i desitjar que algun dia algú pugui dir de nosaltres que hem sabut estar a
la seva alçada.
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Intervenció d’en Fèlix Martí
President honorífic del Centre UNESCO Catalunya
Benvolgut Ramon,
Tinc tres motius de pes per felicitar-te. En primer lloc, per la teva condició de català
universal. Quan la globalització encara semblava llunyana i pocs catalans es preocupaven
per la vida internacional, tu ja coneixies els codis per incidir en el món de les institucions
internacionals i en el sistema de les Nacions Unides. Havies decidit estar al servei de la
nació catalana exercint responsabilitats culturals i polítiques a favor de Catalunya. Recordo
la teva disponibilitat per signar manifestos valents a favor de la llengua i de la sobirania
nacional. Però vas voler actuar principalment en l’àmbit internacional. Avui ja sabem que
les nacions del futur existiran en la mesura que generin anàlisis i propostes per incidir en la
globalitat. Les nacions introvertides naufragaran. La teva vida està plena de paraules i de
compromisos a favor de la humanitat. Des del teu seny català, des de l’autoritat moral que
t’ha donat la teva coherència i la teva fidelitat a valors profunds i sòlids. Durant moltíssims
anys el teu espai natural ha estat el món. Gràcies pel teu exemple.
En segon lloc, t’he de felicitar com a un dels pares fundadors de Pax Romana. Les religions
no sempre articulen amb èxit les seves revelacions i textos sagrats amb la raó crítica. En la
història del cristianisme també hem viscut etapes conflictives. Els pares de Pax Romana
crèieu en l’harmonia entre la fe i la cultura i en els avantatges d’una interfecundació entre
teologia, filosofia i ciència. Des de Pax Romana vàreu crear un espai per als intel·lectuals
que gosaven pensar la fe des de la modernitat crítica i expressar la fe en diversos
paradigmes culturals. Em consta que en l’experiència de Pax Romana has patit moments
difícils, però mai no has renunciat a les intuïcions inicials. Vull recordar les teves
intervencions quan, durant la meva presidència, vàrem ser denunciats pels que no
acceptaven la nostra alineació amb la teologia de l’alliberament. Moltes gràcies.
En tercer lloc, t’he de felicitar per haver co-protagonitzat el Concili Vaticà II. Molts de
nosaltres celebrem les orientacions del Vaticà II com a expressió d’un cristianisme més
autèntic i creiem que l’Església catòlica no solament s’afebleix quan fa rebaixes del Concili,
sinó que en futurs concilis s’haurà de continuar l’aggiornamento desitjat per Joan XXIII i
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per tots vosaltres, pares conciliars. Als laics i laiques auditors i auditores del Vaticà II us
veiem com els nostres cardenals. Em permeto honorar-te amb el títol virtual de cardenal
Sugranyes. És clar que en les estructures del nostre model d’església no hi hauria cardenals,
ni Cúria romana, ni procediments predemocràtics, ni les constantinianes contaminacions
entre autoritat religiosa i poder polític. Però tot això ja ho resoldrem en els propers concilis.
Avui, moltes gràcies per haver contribuït a les lluminoses i profètiques decisions del Vaticà
II. Per molts anys, Ramon.
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Intervenció de Patricio Rodé
President de Pax Romana – MIIC1
Primero, un saludo en nombre del MIIC-Pax Romana.
Segundo, un homenaje es un reconocimiento agradecido a una trayectoria.
Recorremos un camino, recogemos un aporte, intentamos penetrar en su significado,
expresamos nuestro agradecimiento y admiración.
Tercero, una trayectoria que tiene sus coordenadas en los lugares y los momentos:
Cataluña, Friburgo, y luego el mundo entero, 1911, 1936, 1947, 1963... hasta hoy.
Cuarto. Sus referentes: algunos de los que veo, desde mi perspectiva, como más relevantes:
Gaudí, en la tradición familiar, el gran plasmador en la materia y en la forma física,
de la admiración por la naturaleza, de la antropización del espacio, de una
espiritualidad radical, capaces de expresarse en pleno modernismo, y de arraigarse
en los nuevos espacios, “ensanchados”, de esta magnífica ciudad.
Francisco Vidal i Barraquer, Arzobispo de Tarragona, Primado de las Españas,
Cardenal, y como él, exiliado, en los tiempos del conflicto extremo.
Maritain, Gilson, en la búsqueda de la misión del intelectual cristiano
contemporáneo en la sociedad y en la Iglesia, leídos desde su patria de adopción,
Friburgo.
Giovanni Battista Montini, interlocutor frecuente, como consiliario, sustituto, y
luego, Papa.

(En nuestro archivo de Friburgo obran decenas de cartas

intercambiadas entre ellos, en las que la constante familiaridad y cercanía se vacía
progresivamente en moldes de un comprensible creciente respeto...).
Quinto. Y los contenidos de su aporte?

1

Moviment Internacional d’Intel·lectuals Catòlics
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Un trabajo intelectual, docente, académico: una base de derecho, un rico cuerpo de
letras, una marcada preocupación filosófica, al servicio de una construcción de la
paz en la justicia, desde su convicción cristiana.
Un trabajo de construcción de asociaciones, actores colectivos, capaces de
desplegar y universalizar esas inquietudes. Así, fundador, con otros testigos
memorables, de nuestro Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos, en el
ambiente desafiante de la segunda postguerra, cuando se edificaba de nuevo un
mundo sacudido hasta sus cimientos.
Un trabajo de vida cristiana en Iglesia, en su comunidad local de Friburgo, y a nivel
universal, como Secretario General y luego Presidente del Movimiento, como
Presidente de la Conferencia de las OIC., como auditor del Concilio Vaticano II.
Entusiastamente activo en la preparación de dos documentos fundamentales: la
Constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo (Gaudium et Spes), y el
Decreto sobre el apostolado de los laicos (Apostolicam Actuositatem).
Una presencia, un referente, para muchos de nosotros, en muchas partes del
mundo, con discreción y respeto, con sugerencias prudentes y constante apertura,
y a veces, con jugosas anécdotas.
Sexto ¿Cómo desentrañar, en pocas palabras, algunos significados de esa trayectoria?
Yo diría, desde mi perspectiva de representar al MIIC en este acto:
Ramón es para nosotros un referente, esto es, a la vez una piedra miliar y un
testigo. Nos recuerda, a través de la vasta y agitada historia de estas décadas, la
continua tarea de afrontar con valentía y creatividad los cambios, para asegurar la
presencia operativa y fecundante de los valores y las dimensiones fundamentales.
Nos indica que ellos sólo pueden proyectarse hacia nuevas vigencias históricas, si
tenemos el coraje de asumir en profundidad las transformaciones del contexto
histórico. Porque es en cada contexto donde estamos desafiados a plasmarlos como
propuestas, encarnadas, pertinentes, y por ello mismo siempre renovadoras. Nos
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señala que sólo reexpresándolos constantemente, con serenidad y a veces con
audacia, se les defiende eficaz y auténticamente.
Ramón es para nosotros un cimiento. Si Gaudí construía las maravillas que
disfrutamos aquí en Barcelona, lo hacía por cierto asegurándose de que disponía de
bases firmes. Para nuestro Movimiento, Ramón es uno de esos fundamentos
básicos. Sobre ellos, con los pies en la tierra, seguimos edificando con la mirada
puesta en el futuro, y el corazón hacia lo alto.
Ramón es un intelectual cristiano. Sabemos que le gusta citar una y otra vez una
frase de Gilson, en su ponencia en la Asamblea de fundación del MIIC-Pax
Romana en Roma, en Pascua de 1947: “Un intelectual cristiano es aquél que pone su
inteligencia al servicio de Dios”.
Hoy sentimos la urgencia de agregar: Al servicio de Dios, del Dios que amó tanto al
mundo que envió a su Hijo, no para ser servido, sino para servir, a todo hombre y a
toda mujer, sin excepción, entregando en esa tarea su vida.
Creo que eso es lo que has hecho y haces día a día, y creo que eso es lo que nos trasmites
como tu más valioso legado.
Gracias, Ramón. Seguiremos caminando.
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Resposta del Prof. Sugranyes

Què hi puc afegir jo, pobre de mi, després d’escoltar el devessall d’elogis que han fet de la
meva persona en aquesta vetllada? Abans que tot manifestar el meu agraïment a tots els
qui han parlat, als amics que han pres l’iniciativa d’aquest acte i que s’han imposat la feinada
d’organitzar-lo. I no oblido les personalitats que s’hi han adherit i que figuren en aquest
memorable Liber amicorum que m’heu ofert.
Tot això està molt aviat dit. Resta que estic emocionat i una mica avergonyit en descobrir
que les modestes activitats de la meva vida hagin pogut deixar una rastellera d’amics i de
seguidors tant important com el que hem sentit aquesta tarda. Per això em cal reconèixer
que Déu nostre Senyor ha estat envers mi d’una generositat adorable. Gràcies li siguin
dades. Les que m’ha atorgades en la meva vida familiar no són menors. Durant trenta anys
vaig compartir la vida amb la que va ésser la meva primera esposa i mare dels meus quatre
fills. I ara són trenta més que tinc al meu costat la meva muller, fidel companya dels darrers
anys de la meva vida, i els meus fills i vuit néts i les besnétes que Déu m’ha donats.
L’Església i Catalunya han estat sempre els ideals que han inspirat tots els meus actes. I si
he treballat en el món internacional ho he fet sempre al servei d’aquests dos ideals. I en el
terreny de la cultura, sense oblidar mai la dimensió transcendental de l’activitat humana de
fills de Déu creador, sense entrar tanmateix en el domini subtil de la mística – i encara
menys en el de la política pròpiament dita.
L’amic Patricio Rodé, successor meu en la presidència de Pax Romana – MIIC, ha parlat
dels meus referents, és a dir dels qui han inspirat la meva vida. D’aquests n’hi ha dos que
vull evocar especialment, per que van ésser els estels guiadors en els primers moments del
meu exili a Suïssa: el Cardenal Francesc Vidal i Barraquer i el canonge Carles Cardó, en
l’enyor de la pàtria i el refús de la guerra incivil. I fora de Catalunya voldria afegir-n’hi dos
més: el gran teòleg i futur cardenal Carles Journet i el meu mestre indiscutit, Jacques
Maritain.
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Tots els qui m’han precedit en aquesta tribuna han acabat desitjant-me molts anys de vida.
Agraeixo els seus bons desitjos però a l’edat que tinc (92 anys) no puc pas fer-me il·lusions
sobre el temps que em queda per viure. Val més que pensi en anar prenent comiat
d’aquesta Universitat, que fou la meva, i de tots vosaltres, en l’esperança d’una altra vida. I
així faig meva la pregària del nostre gran poeta, a la fi del Cant espiritual:
“i quan vingui aquella hora de temença
en què s’acluquin aquells ulls humans,
obriu-me’n, Senyor, uns altres de més grans
per contemplar la Vostra Faç immensa:
sigui’m la mort una major naixença.”
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Fotografies
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