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1. Introducció.  

 

La celebració del XXXV Congrés Eucarístic Internacional a Barcelona l’any 1.952, va 

representar l’acte de major esplendor del nacionalcatolicisme a nivell internacional. El règim 

franquista necessitava projecció internacional i l’Església li va ajudar, facilitant-li l’obertura 

exterior a partir d’un fet fins a cert punt inesperat. Convocat pel bisbe de Barcelona, Gregorio 

Modrego Casaus en el transcurs de la Santa Missió de l’any 1.951, el Congrés Eucarístic 

Internacional el 1952, constituí un gran esdeveniment, que suposaria una evident consolidació 

del franquisme, tant a nivell exterior com interior, i una gran projecció internacional de 

Barcelona. 

Comportà unes considerables millores de la pròpia ciutat i fins i tot la creació d’un original 

“Patronato de les Viviendas del Congreso”. Hom ha comparat l’esdeveniment  a les 

Exposicions Universals de 1.888 i 1.929 i als jocs Olímpics de 1.992. Ensems se l’ha 

qualificat, per alguns historiadors, com el Congrés del Nacionalcatolicisme. Pel seu esplendor 

i lluïment més aviat es podria dir que en fou la Festa Major, amb una participació ciutadana 

massiva, que evidenciava l’acceptació majoritària aconseguida pel tipus d’Església de 

Cristiandat propugnada pel nacionalcatolicisme.  

Es va desplegar una bandera catalana gegantina a Sant Pere Màrtir en l’acte de cloenda del 

Congrés. Va treure el cap una oposició catòlica catalana, diferent de l’oposició política 

interior i exterior. Vinculada als moviments seglars de la pròpia Església ja no va tenir 

aturador.  

Són objecte d’aquest estudi, per la seva interrelació: la ideologia del nacionalcatolicisme com 

a marc de referència del Congrés, la seva implantació a Catalunya, el propi Congrés, el 

Patronat de les vivendes i la resistència catalana. No s’arriba, en l’horitzó temporal, més enllà 

de l’any 1.953, clau en la consolidació del franquisme. Es l’any del Concordat, i de la 

signatura dels acords amb els Estats Units, però també de la concepció de l’idea de creació 

del CC al camp opositor catòlic català.  

 

2.- La ideologia del nacionalcatolicisme.  

 

Al fer una primera visió de l’opinió històrica publicada, es dibuixen clarament dues 

tendències. Per un cantó la que es preocupa del caire doctrinal del nacionalcatolicisme com a 
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ideologia i en cerca els seus orígens, definició i característiques. Per l’altre  aquella que l’usa 

com a terme caracteritzador de la simbiosis de  l’Estat i de l’Església catòlica, integrat en el 

decurs del relat per explicar la història del període franquista i que atén primordialment a com 

es trasllueix a la realitat de cada moment.  

L’acusada intervenció de l’Església en la política franquista va donar lloc, Riquer (2.010), al 

terme nacionalcatolicisme, si bé no precisa més sobre el seu origen. Reconeix que aquest 

concepte implica molt més que l’aliança o la simple col·laboració entre l’Església i la 

Dictadura de Franco. Qualifica el nacionalcatolicisme com una teoria arrelada a la doctrina 

reaccionària del segle XIX, que en funció d’un suposat benefici mutu justifica i defensa 

l’estreta col·laboració entre l’Església i l’Estat. Continua dient que es basa en la tesi de la 

unitat catòlica d’España, és a dir en l’harmonia creada si coexisteixen un Estat, una nació i 

una religió amb similars interessos. El cardenal Enrique Plà i Deniel, successor de Gomà a la 

Seu toledana, ho expressava molt clarament a l’abril de 1.947 manifestant que es volia un 

estat d’harmonia mútua entre l’Església i un Estat confessional catòlic, sense confusió de les 

responsabilitats de cadascú i amb els avantatges de la mútua col·laboració. Així s’eliminaven 

diferències i discrepàncies, tant religioses com civils i nacionals. Continuava dient que si 

Espanya era la nació catòlica per excel·lència, l’Estat havia d’acceptar,  i reconèixer, aquesta 

realitat. Era la tesi defensada de bell antuvi pel cardenal Gomà, de la consubstancialitat entre 

catolicisme y pàtria. El Concordat de 1.953 serà la culminació de totes aquestes teories i de la 

comunió entre Església catòlica i Estat franquista. Per tant, simbiosi, consubstancialitat, unitat 

catòlica d’Espanya, similars interessos, harmonia, no discrepàncies i reconeixement de que 

Espanya era la nació catòlica per excel·lència. 

Aquesta caracterització no es plenament compartida per Javier Tusell (2007). Afirma que el 

denominat nacionalcatolicisme no es una teoria, sinó mes aviat una sensibilitat, gens postissa 

sinó sincerament sentida front a una religiositat del passat que es percebia en excés passiva. 

La nova fe naixia de la reconquesta fervorosa de la societat, amb voluntat antimoderna, sense 

escrúpols en la confusió dels plans religiós i polític. Era insaciable, i radicalment intolerant 

(el dominic Menéndez Reigada, el gran propalador de l’idea de creuada, qualificava als 

protestants de  “sabandijas ponzoñosas”). Religiositat profunda però elemental. Aquí hi ha 

com element nou el planteig del nacionalcatolicisme com a sensibilitat, no com una teoria, 

radicalment intolerant, insaciable, antimoderna i  confusió de plànols polítics.  

La simbiosi permet a Enrique Moradiellos (2000) utilitzar el nacionalcatolicisme per posar 

nom a una etapa de la España de Franco. Reprodueix part del discurs de Franco a la 
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inauguració  del “Valle de los Caidos”, (pàg. 136), i el qualifica com plenament immers en la 

retòrica bèl·lica i providencialista de les seves primeres èpoques,  recordatori de que hi va 

haver vencedors i vençuts a la Guerra Civil. Tret perpetuat en un mastodòntic monument 

quina part religiosa fou regida nogensmenys que per una ordre religiosa. Acció separadora del 

nacionalcatolicisme a la societat, contrària a la reconciliació i amor fratern de la doctrina 

catòlica. 

Els nous trets característics del nacionalcatolicisme anticipats per Tusell, antimodernitat i 

intolerància es troben també al penetrant estudi del jesuïta Alfonso Alvarez Bolado (1.976), 

que radiografia l’essència del nacionalcatolicisme. Afirma que el fenomen del 

nacionalcatolicisme no es únic d’Espanya,  però es on adquireix el seu màxim significat, 

opinió compartida per Piñol (1993) i per Josep Mª Margenat (2004). Per Álvarez Bolado, la 

teologia del nacionalcatolicisme, expressada ja en la seva part més significativa, el 1.939, 

inspira radicalment el Concordat de 1.953, i continua essent després font d’inspiració d’un 

ampli i actiu sector de l’Església espanyola, més radical i mes nombrós del que creuen 

alegrement molts centristes i progressistes del catolicisme espanyol. 

 Assenyala quatre característiques principals, textualment les següents: a) la mediació 

nacionalcatòlica de la fe; b) el caràcter eclesiocràtic en la relació de l’Església amb la societat 

civil; c) l’explícita i militant antimodernitat d’aquesta teologia; d) el seu caràcter de teologia 

de reconquesta. Afirma que en totes elles hi ha quelcom molt seriós. Son importants les seva 

aportacions perquè es tracta d’una visió crítica des del punt de vista d’un expert en teologia 

catòlica, encara que crític amb l’Església. Vegem-ne els continguts breument: 

a) Nacionalisme i pàtria son  consubstancials, al menys a Espanya. La pàtria catòlica es la 

mediació connatural de la relació amb Deu. Es la tesi capital del nacionalcatolicisme 

espanyol. Fou així en les diverses pàtries de l’Europa medieval (que s’enyora). Però la 

Reforma protestant i les seves seqüeles, la falsa democràcia calvinista i l’esperit de la 

revolució que culmina a la Rússia comunista, han arrabassat aquesta connatural unitat 

europea en la fe. La consubstancialitat el porta a que, per una part, la pàtria catòlica sembla 

ocupar el lloc de l’Església, i per altre l’Església i les seves tradicions son el criteri radical per 

discernir l’autèntic ésser d’Espanya. Descarta, en conseqüència que hi puguin haver dues 

Espanyes. I si de fet hi son, una d’elles es l’anti Espanya, incompatible amb la consciència i 

la identitat nacionalcatòlica d’Espanya. La guerra civil es el que ha explicitat el rebuig que 

l’ànima nacional ha fet de l’anti Espanya, com si es tractés d’un insert bastard. La guerra, a 

modus d’ordalia o judici històric de Deu, ha fet possible novament la pàtria catòlica. Espanya 
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profundament treballada al llarg dels segles pels principals cristians, ha aconseguit per la 

gràcia de Deu, un temperament que reflecteix la virtut de l’evangeli que l’ha informada en 

tots els ordres. Mas que pueblo alguno de la tierra ha sido España creada, como Israel en 

otros tiempos, creans Israel, por la mano amorosa de Dios, que quiso hacer de ella un pueblo 

para sí, para que publicara sus alianzas (Is 43,21)” (p. 198). 

b) La mirada d’Alvarez Bolado veu clar que l’Església ha estat l’ànima nutrient de la Pàtria, 

per tant haurà de ser el cor moral de la pàtria restaurada. I encara que es mantingui la teoria 

de les dues societats perfectes (Església i societat civil), en última instància hi haurà d’haver 

un subordinament, al menys cultural, de l’Estat catòlic a l’Església, que supleixi la 

insuficiència de medis en que l’Estat es troba pel compliment de la seva funció. L’Església, a 

través de l’Acció Catòlica,  proporciona a l’Estat els seus millors servidors. A més, l’Església, 

es un factor d’equilibri entre tendències extremes, també Cuenca (2008), que, sinó, 

desembocarien o bé en la revolució i subversió de la societat o bé en l’estatisme. Cita  Gomà 

pontificant que Deu estava en el vèrtex de tot, legislació, ciència, poesia, cultura nacional, i 

costums populars, i des d’aquesta posició ho embolcallava tot en un totalitarisme diví. 

L’Església seria la pauta immanent d’aquest totalitarisme diví i estructura connatural i 

institucional de la nació. Per tant el nacionalcatolicisme comporta el perill d’una nació estat 

que es muntaria prescindint, de fet i de dret,  del pluralisme social i ideològic de tota societat 

moderna.  

c) La antimodernitat del nacionalisme espanyol apareix amb certa lògica,  haguda compte que 

l’Església de l’Època d’Or de la pàtria, apareix com a ideal actual de l’Església. La grandesa 

de  la pàtria va ser ferida posteriorment, greument per la reforma protestant. Per aquesta 

mateixa raó, el factor nacional nacionalcatolicisme espanyol  ha donat, posteriorment, un 

radical talant antiil·lustrat. La modernitat no va ser assimilada ni sotmesa a una critica oberta 

i responsable. Els que ho van intentar varen ser titllats d’afrancesats o en el cas de l’influencia 

alemanya,  ho foren de contaminats per les boires nòrdiques. Si això passa amb el factor 

nacional del nacionalcatolicisme, el mateix succeeix amb el factor catòlic, que s’entén 

principalment, al llarg d’aquest període històric, en l’accepció contrareformista  i per tant 

sectària. 

Continua dient que el nacionalcatolicisme no solament es antimodern, sinó que rebutja els 

resultats  científics i tecnològics de la modernitat, que només es volen usar pel progrés de la 

pàtria, però separant-los de l’esperit crític, entès com antitradicional,  propi de la modernitat. 

Apareix el seu caràcter contrarevolucionari. En especial la seva ignorància pràctica, el seu 



6 
 

desconeixement de les disciplines antropològiques i sociològiques que van emergint des del 

romanticisme historicista fins als grans teòrics de la sociologia del segle XIX. Acaba  

preguntant-se com es possible que el nacionalcatolicisme vulgui modernitzar el país 

mantenint el caràcter únic, diferent i unànime de la cultura catòlica i nacional, progressar 

sense l’esperit crític de la Il·lustració i els combats diaris i complexes de la llibertat. Conclou 

que algunes coses s’han aconseguit, però el falsejament del projecte anava inscrit, diu, en ell 

mateix. Tot procés de modernització, fa brollar dins d’ell mateix i de les seves realitzacions 

els problemes de la modernitat. I això es el que ha passat. A Espanya i a Rússia, segon l’autor 

(p. 203). 

d) Afegeix que el nacionalcatolicisme presenta una certa teologia de reconquesta.  

Reconstruir a través d’una cirurgia bèl·lica i política, la plausibilitat i la solidesa socials de la 

fe en el mon modern, apòstata dels seus fonaments tradicionals cristians, suprimint tota 

possibilitat de crítica ideològica provinent d’altres cosmovisions modernes. Hi ha d’haver una 

reconquesta d’un tarannà social perdut, i això nomes s’aconseguirà quan la ideologia catòlica 

hagi penetrat les grans coses de la societat: Estat i poble, autoritat i obediència, propietat i 

treball, el poder i el seu exercici, doncs la revolució ho havia malbaratat tot. Que  ningú dubti 

que el motor de tot el procés es Deu. S’ha d’aconseguir que retorni el “totalitarisme diví”, que  

com deia Gomà, ho havia embolcallat tot. Hi havia l’esperança que aquest procés, il·luminés 

l’Europa extraviada per la Reforma, tornant-la a l’esperit de Cristiandat previ, servint 

d’exemple a la Hispanitat. Es a dir el catolicisme com ànima modernitzadora en un procés  

sense contaminació per les ideologies de la modernitat. Es a dir un procés que Alvarez 

Bolado no veu massa diferent de les pretensions de certs sectors representatius de l’Islam avui 

en dia. Quan  Rafael Diaz – Salazar, (2.006), planteja que la ideologia del nacional 

catolicisme es molt actual, donat que ell observa certes tendències en la societat actual que 

l’hi recorden els tics nacionalcatolicistes, manifesta la seva preocupació. El fonamentalisme 

religiós està en el punt de mira. També Piñol (1.993) parla d’una certa possibilitat d’aparició 

d’un nacionalcatolicisme després del seu ocàs.  Es un bon tema d’investigació. 

Acaba, Álvarez Bolado, concloent que la fórmula intentada fins el Concili Vaticà II, ha 

suposat la violació de la llibertat religiosa de tots els ciutadans que no volien esser catòlics; el 

retard de l’ensenyament des de l’escola primària fins a la Universitat, per la repressió cultural 

del nacionalcatolicisme que fins i tot va afectar a la pròpia Església, per la baixa preparació 

teològica dels seus membres. La pobre presencia teològica espanyola a l’esmentat Concili 

patentitza aquesta pobre preparació. Els privilegis no afavoriren a la pròpia església. 
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Les reflexions d’Alvarez Bolado constitueixen un bon model de base teòrica, des d’una 

perspectiva teològica, del nacionalcatolicisme i s’han de contemplar com una de les mostres 

més genuïnes per entendre què va ser el nacionalcatolicisme i com el va argumentar 

l’Església.  

Tanmateix Alfonso Botti (1992), en fa una anàlisi de la gènesi i evolució històrica del 

nacionalcatolicisme, més complert i que aporta certes novetats dignes de menció. Aquest 

autor fixa les arrels del nacionalcatolicisme en la reacció catòlica front a la Il·lustració, la 

Revolució francesa i en la revolta contra la invasió napoleònica de 1.808. Segueix el rastre en 

el corrent realista d’oposició a les innovacions de les Corts de Cadis, que seguiran després 

dins del tradicionalisme de Carles Maria Isidre de Borbón i el carlisme. Es fixa en les 

reflexions de Juan Donoso Cortés, repassa les figures de Menéndez Pelayo i d’altres en una 

vista a tot el segle XIX, arribant fins al final conciliar del NC1. Troba arrels al segle XIX , 

com deia Riquer. 

 Afirma que el carlisme sempre propugna un catolicisme, especialment vinculat al mon del 

camp; intransigent, ultramuntà i integrista.  Càndido Nocedal i Aparisi Guijarro, formen el 

primer corrent tradicionalista d’oposició als processos de modernització, econòmics, socials i 

culturals de naturalesa liberal-burgesa. La decadència espanyola en el plano cultural, filosòfic 

i científic, no es sinó la conseqüència del tancament religiós imposat per la Inquisició. 

Menéndez Pelayo, per qui la fe catòlica es el substràtum, l’essència i el més gran i bell de la 

teologia, de la filosofia, de la literatura i de l’art espanyol, admira Calderón de la Barca.  Bo 

es recordar que els “autos” de Calderón varen ser representats al Congrés Eucarístic de 

Barcelona el 1952. Continua, Botti, dient que Menéndez Pelayo afirma que la romanització i 

el llatinisme, varen donar a Espanya el primer element d’unitat en la llengua, en l’art i en el 

dret, però faltava la unitat més profunda: la unitat en la creença. I aquesta li va donar el 

cristianisme. Menéndez Pelayo evoluciona i ja no es veurà el catolicisme espanyol 

incompatible amb el capitalisme i el món dels diners, però si amb el liberalisme polític. El 

NC  uneix el cel i el diner, nova característica del nacionalcatolicisme no vista fins ara. El NC 

ha abandonat la seva posició ultramuntana i s’ha obert al mon del capitalisme, però no al del 

liberalisme doctrinal. A continuació entra en un camp molt interessant. Les desamortitzacions 

i donacions va permetre a l’Església inversions econòmiques.  Destaca el paper dels jesuïtes 

en la modernització del sistema financer, la seva integració en els cercles capitalistes del país 

i  la seva activitat  com empreses privades animades pel màxim benefici. Espanya es va  

                                                           
1  NC = Nacionalcatolicisme 
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convertir en un important refugi, segons diu Botti, del capital lligat a l’Església catòlica. 

Considera després el paper, molt important dels dos marquesos de Comillas, Antonio López i 

el seu fill Claudio. Aquest molt acostat a la religió catòlica va ser fundador, primer president i 

animador de l’ Acció Catòlica espanyola des del 1.895 a 1.925. Col·laborà a la fundació de la 

Universitat jesuítica de Deusto, on hi va haver la primera facultat d’econòmiques del país, 

trenta anys abans que la primera estatal (1.944). El NC no va descuidar la formació dels seus 

economistes. Per la seva part José Maria de Urquijo, aristòcrata i gran burgès basc, donà 

ingent suport financer als jesuïtes, a la ACNP2 i al seu diari “El Debate”. Posteriorment 

l’ACNP, fou el suport del gir del règim franquista des del falangisme cap a la família catòlica 

del Règim, a l’acabament de la segona Guerra Mundial, estant present al govern franquista 

quan la celebració del Congrés Eucarístic de Barcelona. El NC va teixint la seva tela 

d’aranya, un de quins tentacles seran aquestes associacions de seglars citades, la Acción 

Católica i la ACNP, que contribuiran a la consolidació del règim franquista. Veiem per tant 

una altre característica important del NC: les associacions de seglars dedicades a la projecció 

catòlica en la societat espanyola. Conceptes tots ells molt presents en l ‘època franquista i en 

el propi Congrés.   

A l‘arribar l’època dels nacionalismes, la “unitat de l’estat i el NC” aniran, sempre més del 

bracet, i en contra dels nacionalismes català i basc, considerats com a “nacionalismes malos”, 

segons Botti. L’altre, el nacionalisme espanyol, serà “bueno”. A la segona república, 

adquireixen rellevància  el grup de “Acció Española, Pemartin i  Ramiro de Maeztu. Aterra, 

Botti, a la simbiosi amb el franquisme, ja coneguda i esmentada, on brillaran les 

característiques dibuixades fins ara, les preexistents i les noves afegides per ell. A un màxim 

de retòrica  dels anys inicials del NC, abans de la guerra civil i a una exacerbació de la 

mateixa durant la guerra civil, correspon una situació de no retòrica amb els tecnòcrates de 

l’Opus Dei. Elasticitat, complexitat i gran durada del NC, que nascut i  alimentat d’una 

particular concepció de la història espanyola, ha intentat donar resposta als problemes 

contemporanis des d’aquesta filosofia, ha aixoplugat a les classes aristocràtiques i burgeses i 

molta classe mitjana. Unitarista i antiseparatista ha rebut el suport militar i a partir de la seva  

component religiosa ha afectat transversalment a la societat espanyola, al món popular i 

particularment al camp. Concrecions totes elles presents al desenvolupament 

nacionalcatolicista del franquisme. 

                                                           
2 ACNP = Asociación Nacional de Propagandistas Católicos. 
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La Guerra Civil ha estat vista com una ordalia de Deu per Alvarez Bolado, en canvi Fernando 

Urbina (1997) la veu com una conseqüència de la dialèctica entre un Model i un Antimodel, 

lluita entre el Bé i el Mal, a partir d’una anàlisi històrica i origen del nacionalcatolicisme no 

massa diferents de Botti. El Model, els valors del segle d’Or i que s’han de reproduir ara: 

autoritat, autoritarisme, jerarquia, verticalisme, aristocratisme, Cabdillatge, Servei, disciplina, 

violència, deures front a drets, valors religiosos i militars, es dir l’home: meitat monjo meitat 

soldat. L’Antimodel: els valors negats, llibertat, igualtat, democràcia, drets de l’home, 

revolució i curiosament, diu, burgesia, capitalisme, liberalisme,  i els seus portadors: imatges i 

símbols: la massa, caos, judaisme, maçoneria, l’orient “rojo” etc. La concreció de la dialèctica 

anterior, és la Guerra Civil, que adquireix el seu sentit històric decisiu, de “Cruzada 

Salvadora”, de xoc de civilitzacions,  de lluita apocalíptica. Nacionalcatolicisme estructurat 

per la dialèctica Model – Antimodel. Reconeix Urbina que aquesta doctrina no es una teoria 

gaire acabada, sinó mes aviat dèbil. Constitueix un univers simbòlic, segons diu, molt distant 

de les coordenades actuals.  Però sí que es molt rellevant  la caracterització que fa Jose Mª 

Rovira Belloso, a la mateixa obra,  de l’Església com a societat perfecta d’origen diví; d’on 

arriba a la preeminència del factor religiós sobre el nacional. Això no ho compartiran els 

pensadors falangistes del nacionalcatolicisme. 

El debat sobre si el franquisme es o no una ideologia, rep l’aportació de Cámara Villar (1984) 

en que accepta les tesis i conceptes de Fernando Urbina sobre el concepte del 

nacionalcatolicisme. Raona, però, que el franquisme és més que una ideologia, un sincretisme 

ideològic, que mai va arribar a codificar-se de manera coherent i clara. Cámara diu que és  

clar que no va despertar l’adhesió del espanyols, però s’hauria de veure la seva influència a 

nivells subconscients o no manifestos, o en la formació de la majoria silenciosa. La ideologia 

oficial ho enquibiria tot en els límits del nacionalcatolicisme i es va expressar especialment en 

el camp de l’ensenyament.  Cuenca (2008) no hi està d’acord; separa el franquisme del 

nacionalcatolicisme i expressa el seu parer que rebutjada la idea d’una guerra breu després de 

l’aixecament militar i de la designació de Franco com a Cap de l’Estat, el nacionalcatolicisme 

“avant la letre” s’imposà per la pròpia força dels fets com l’únic i més natural ideari. Ja hi era 

present a la societat espanyola abans del franquisme. Era un fenomen històric i social de fonts 

autònomes, i el franquisme no va crear, afirma, cap tipus de nacionalisme ni tan sols de 

nacionalcatolicisme, ja que cap dels elements que varen medul·lar el nacionalcatolicisme es 

deu a la invenció dels ideòlegs i doctrinaris de la dictadura. De fet ell mateix reconeix que hi 

ha corrents actuals oposats a aquesta opinió seva.  
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La rellevància del Cardenal Gomà en els moments dels pactes amb el general Franco, és 

posada de relleu per Cuenca. Deixa clara la posició compromesa del primat. Partidari 

convençut de que el catolicisme formava part consubstancial de l’ànima espanyola i de la 

seva identitat, va ser un ferm defensor de la simbiosi de l’Església i l’Estat, inspirador i 

principal redactor de la carta dels Bisbes de 1.937. Defensor aferrissat de l’Església, no podia 

acceptar els assassinats de clergues durant els primers mesos de la Guerra Civil, ni els atacs a 

l’Església. Convençut de que aquesta actitud bel·ligerant contra l’Església i el seus membres, 

atacava, a més, l’arrel de la identitat espanyola per la seva consubstancialitat amb el 

catolicisme, signà la dita carta pastoral, i d’altres, durant la Guerra Civil. Va defensar el 

“Movimiento Nacional”, beneí el general Franco, i va fer de bo pel reconeixement vaticà del 

règim franquista. Però això no va ser obstacle perquè s’oposés fermament a les temptatives 

falangistes de caire  nacionalsocialista feixista que volien a més sotmetre el  catolicisme als 

designis polítics assenyalats pel falangisme. Creia que  Franco era catòlic sincer. Indomable 

en la defensa dels drets de l’Església i de la persona, tingué més d’una topada amb el règim, 

sobre tot a l’acabar la guerra.  El seu pensament el va portar a tenir més d’una diferència amb 

el nacionalisme català. Cuenca es pregunta si essent precisament procedent d’una terra de 

pacte no se li podia demanar més capacitat de pacte en la seva trajectòria. 

Cuenca també caracteritza la ideologia rival, el falangisme i els seus partidaris i la lluita amb 

el nacionalcatolicisme liderat per Gomà  per obtenir el poder. La família falangista, clarament 

triomfadora al principi, va haver de cedir al gir imposat per Franco arrel del canvi de realitat 

internacional al compàs de la derrota de l’eix i posterior Guerra Freda. Llavors va venir l’hora 

del nacionalcatolicisme, de les associacions de seglars de l’Acció Catòlica i de l’ACNP. 

Cuenca es pregunta ¿Que fué el Nacionalcatolicismo?. Parteix d’una definició de Fernando 

Urbina,  que el  concebia, segons  cita, com  un fenómeno bastante delimitado cuya nota 

principal es precisamente esa tendència a identificar lo “nacional espanyol” con lo católico. 

Ressalta, que la guerra va portar el nacional-catolicisme, que no era sinó la il·lusió llargament 

acaronada pel catòlics al llarg d’un segle, a la restauració de l’estreta simbiosi entre Església i 

Estat, entre el mon religiós i el secular. Nova visió del nacionalcatolicisme com a il·lusió dels 

catòlics espanyols.  

Argumenta Cuenca, que malgrat el desprestigi i atacs a l’actitud sustentada pel 

nacionalcatolicisme en els temps actuals, hi va haver gent de bona fe, que al llarg de la seva 

vigència s’hi va aixoplugar, ja que sinó, diu, equivaldria a dubtar de la bona fe de molts 

espanyols. Fenomen interclassista i acusadament transversal diu que hi van participar gairebé 
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tots els estrats i estaments de la societat espanyola. Continua dient que joves i vells, jerarques 

eclesiàstics i polítics, militars de tota categoria i professors de variada condició, mestresses de 

casa i empleats, i fins i tot “còmics” i periodistes s’esforçaren en fer-ne d’ Espanya el primer 

país cristià del mon novament. Les Santes Missions reconvertidores i multitudinàries, les 

nombroses vocacions religioses, els Exercicis Espirituals jesuítics col·lectius, la massiva 

recepció de Sagraments, les misses dominicals al complet de fidels i feligresia, les escenes del 

NODO, els vives al Papa i el crits de Espanya por el Papa en les peregrinacions i celebracions 

romanes varen constituir manifestacions prou eloqüents de l’impacte del nacionalcatolicisme 

en el cos social de l’època. Destaca doncs, però de manera diferent a Botti, la connexió 

nacionalcatolicisme i societat  que, diu, efectivament va existir i es va viure de maneres molts 

diferents; des de les processons populars  de Setmana Santa, amb mars de “mantillas 

españolas”, a l’espiritualitat mes seriosa de les organitzacions d’apostolat seglar i a 

l’aproximació al mon obrer d’algunes organitzacions catòliques. És el primer autor, dels 

vistos, que considera el nacionalcatolicisme com un element de distensió del clima de 

vencedors i vençuts. Postura contrària a la de Enrique Moradiellos, que considera al 

nacionalcatolicisme com un mantenidor del dualisme vencedors – vençuts, després de la 

Guerra Civil.  

La penetració i extensió en la societat espanyola del nacionalcatolicisme, malgrat l’oposició  i 

dissidència política tant interna com externa, i la indiferència d’altres, va ser tal que ni els 

nacionalismes perifèrics, especialment el català i el basc que ja reconeix Cuenca que treien el 

cap, varen poder assentar carta de naturalesa.  Concorda amb  Botti. A més estén el seu 

anàlisi a un camp interessant, les relacions amb la Santa Seu.  Aquesta manifestava una 

aquiescència formal no exempta de inquietuds i escepticisme íntims, davant de les mostres de 

d’adhesió cristiana de la societat espanyola, governada per un règim autoritari i personal. Una 

dictadura conservadora a fi de comptes, que es presentava a la opinió pública, tant interna i 

internacional, com la perfecta encarnació dels ensenyaments del Papat contemporani. Mica a 

mica, les reticències inicials del vaticà van anar cedint i es va arribar al ple reconeixement a 

través del Congrés Eucarístic de Barcelona de 1952 i el Concordat de 1953, temps que 

reconeix Cuenca com el cim del nacionalcatolicisme espanyol. D’aquest no es pot aïllar cap 

dels seus elements, ja que mal que bé tenen una lligadura interna en la que és infructuós 

establir matisos o singularitats de consideració. No hi va haver forçament, sinó cerca i interès 

mutu en l’estreta aliança de l’estat franquista i l’Església espanyola, el mateix que desitjava 

Plà i Deniel. Tanmateix algunes de les afirmacions de Cuenca sembla que cal matisar-les, o 
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complementar-les, com per exemple sobre la universalitat del nacionalcatolicisme en la 

societat espanyola.  

Qui defineix de manera més planera i breu el nacionalcatolicisme espanyol es Hilari Raguer 

(2012). Diu que en essència el nacionalcatolicisme espanyol consisteix en que tot espanyol ha 

de ser bon catòlic, apostòlic i romà i recíprocament tot catòlic espanyol ha de ser bon 

espanyol, però identificant l’espanyolisme amb el franquisme. En definitiva, 

consubstancialitat i prou. Senzill. Li reconeix el precedent històric en l’aliança entre el tro i 

l’altar. El nacionalcatolicisme espanyol, segons ell, va sorgir de la guerra civil, malgrat que 

els militars de l’aixecament no destacaven pas pel seu fervor religiós. No afirma el mateix 

que Gomà sobre la catolicitat de Franco. 

Les associacions de seglars catòlics i el caràcter del Concordat com a manifestació cimera del 

nacionalcatolicisme, ja vistes a Botti i a Cuenca respectivament, tornen a aparèixer en Stanley 

G. Payne (2008).  Ressalta el paper de l’acció Catòlica i de la ACNP,  i les consegüents 

tensions amb la família falangista. Però ja dóna carta de naturalesa a l’oposició naixent, 

dissidència, de les organitzacions del Joves d’Acció Catòlica, de la JOC, HOAC,  i del 

germen de l’actuació futura d’aquesta col·laborant amb els enllaços sindicals que donarien 

lloc a les CCOO. Però el que crida més l’atenció és que no cita la celebració del Congrés 

Eucarístic Internacional de Barcelona de 1.952, fet insòlit tractant-se d’un llibre dedicat 

justament al catolicisme espanyol. Haguda compta la importància i característiques d’aquest 

Congrés catòlic, i del ressò i importància que va tenir en l’estovament del Vaticà per a la 

signatura del Concordat, és una omissió digne de ressaltar-se. 

En canvi qui aporta una perspectiva interessant i no tractada fins ara és Belen Solé Mauri 

(2001), a la seva tesis doctoral sobre la relació entre “nacionalcatolicisme i la religiositat 

poular a Lleida durant el franquisme”. Constata que  el nacionalcatolicisme s’expressava en 

termes força aliens a la vivència religiosa de les classes populars; el catolicisme havia de 

conquerir ànimes per a la salvació, mentre que molta gent vivia un catolicisme diferent que 

els hi era útil i entenedor només en el marc del seu context cultural, religiós i de vivències. 

Un i altre no connectaven pas sempre, ni del tot. 

Com a resum es pot dir que hi ha coincidència en la concepció de l’ideologia del 

nacionalcatolicisme com una simbiosi Església - Estat en el temps franquista, per mutu 

interès i benefici, que recull el pensament històric tradicional de consubstancialitat del 

catolicisme i la pàtria espanyola.  Alguns autors raonen més des del punt del vista teològic. 
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Altres del punt de vista històric o fins i tot Tusell ho veu com una sensibilitat. Altres 

acudeixen a la dialèctica històrica d’un Model i un Antimodel, entre el Bé i el Mal. I d’altres 

es preocupen per la possible supervivència i actualitat del nacionalcatolicisme. 

Trets característics que es destaquen: radicalment intolerant,  antimodern, religiositat 

profunda però elemental, insaciable, confusió de plànols polítics, acció perpetuadora de la 

dualitat vencedors - vençuts, Deu està en tot: totalitarisme diví, actitud antiil.lustrada, 

absència d’esperit crític, sectarisme, contrarevolució, reconquesta d’un tarannà social, retorn 

a l’Església de Cristiandat, compatibilitat amb el liberalisme econòmic però no amb el 

doctrinal i polític, utilització d’associacions de seglars com a medi de penetració en la 

societat, contrari a tot nacionalisme no espanyol, primacia de l’Església sobre l’Estat, 

penetració forta i extensa en la societat espanyola del franquisme, utilització de 

l’ensenyament a fons, allunyament de la religiositat popular. Hi ha divisió d’opinions sobre si 

el franquisme és una ideologia o no. La Guerra civil és vista com una ordalia o judici de Déu 

que extirpa un insert bastard a la societat o una concreció de la dialèctica Model-Antimodel, 

Bé – Mal. 

Les opinions analitzades constaten que hi ha un bon marc de referència historiogràfica sobre 

la ideologia del nacionalcatolicisme i de com i perquè es va implantar la seva praxi, a partir 

de la signatura de la Carta dels bisbes de 1.957. A part de totes les justificacions teòriques, 

Plà i Deniel ho diu molt clar, es cercava una harmonia d’interessos que respectés els de cada 

part i s’ajudessin mútuament. Essent  l’Església (la creu) el poder temporal més dèbil front al 

Règim (l’espasa), havia de cercar la primacia al seu origen diví com a societat perfecte. El 

retorn a l’Església de Cristiandat, corol·lari inevitable, va ser el medi per condicionar la 

societat i cercar-ne el seu suport. El franquisme havia trobat un bon aliat per a la seva 

consolidació política i social quan les armes callessin. Cuenca (2008) ho retrata molt bé  i 

també Julio Aròstegui a “la dictadura del nacionalcatolicisme” dins l’obra de Sabaté et alt. 

(2005) “El franquisme a Catalunya”. 

 

 

 

3.- El nacionalcatolicisme a Catalunya. La societat catalana abans del Congrés. 

El nacionalcatolicisme  a Catalunya a l’època franquista, no es pot dir que fos català 

específicament. La condició essencial de consubstancialitat entre catolicisme i pàtria, excloïa 
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tant cap altre pàtria que no fos l’espanyola, com qualsevol tolerància a altre tipus de 

nacionalisme diferent de l’espanyol. Alvarez Bolado, Botti i Cuenca ho deixen ben clar. Per 

tant des del punt de vista conceptual va ser el mateix que es va viure a la resta d’Espanya.. 

Josep Mª Piñol (1.993) autor que ha estudiat el nacionalcatolicisme a Catalunya, ho confirma 

no aportant diferències conceptuals en el seu anàlisi, en relació a les del capítol anterior. Fins 

i tot la seva definició, que la  recull Cuenca (2008), tot dient que el nacionalcatolicisme  és la 

concepció de la fe cristiana i de la vida religiosa de la comunitat catòlica com un element 

constitutiu de la nació. Res d’específic referit a Catalunya. Cap autor assenyala un 

nacionalcatolicisme català.  

El mateix passa amb Joan Casañas (1.988), que es lamenta que a l’abril de 1939 tot s’ho va 

endur una gran riuada. Havia començat l’època del nacionalcatolicisme. Assumeix la 

definició de Piñol i afirma que s’havia tornat a l’època anterior a Lleó XIII en l’àmbit de 

l’Església universal, i a la de Vidal i Barraquer en l’àmbit de l’espanyola. Cap autor diu que 

hi hagués un nacionalcatolicisme català. 

On sí hi haurà diferència entre Catalunya i la resta d’Espanya,  serà en l’aplicació del 

nacionalcatolicisme, degut a l’especificitat catalana. Bada (2005) posa de manifest que a 

partir de l’ocupació de Lleida, el 3 d’abril,  la singularitat política catalana es va enderrocar, 

derogant l’Estatut de Catalunya. Es van restituir a les seves Seus  els bisbes que no havien 

mort, excepte Vidal i Barraquer que no va signar la Carta col·lectiva i que va morir a l’exili. 

Es varen  nomenar administradors apostòlics per omplir les Seus vacants. El quadre jeràrquic 

era clarament nacionalcatolicista i no català. Eren homes de total confiança del règim. Gràcies 

a l’exercici del dret de presentació i a les prerrogatives de Franco en el nomenament de bisbes 

només tres foren catalans, entre els tretze anomenats des de 1938 a 1963, Riquer et al. (1994).  

Bada posa de manifest que alguns documents episcopals, sobre tot de Diaz Gòmara 

(administrador apostòlic de Barcelona entre 1939 i 1942) i de Ramon Iglesias, afirmaven 

explícitament que el catalanisme figurava com una de les causes de la Guerra Civil i de la 

persecució religiosa. En conseqüència el català fou bandejat de molts seminaris i d’altres 

activitats, fins i tot de les estrictament pietoses. De la mateixa opinió es Josep Benet (1979 i 

1995).  

 Catalunya va sofrir amb especial intensitat la implantació del nacionalcatolicisme, tant en la 

seva vessant política com en la religiosa. Els seus trets diferencials la varen perjudicar. Piñol 

(1993) ho afirma rotundament quan diu que l’onada repressiva no tenia límits. La persecució 
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contra la llengua i la cultura de Catalunya tampoc. Això no era comú amb la resta d’Espanya. 

El panorama cultural era desèrtic. La censura, la depuració i les disposicions del nou règim no 

permetien res més. La cultura oficial era la del Movimiento Nacional. Benet (1979, 1999) hi 

coincideix plenament.  

La relació de l’Església amb el fidels va quedar afectada profundament per les noves 

circumstàncies, Antoni Francisco, (1995b), diu que el catolicisme que s’imposà a la 

postguerra reduïa la vivència religiosa al compliment extern i formal. S’havien tallat els brots, 

que Casañas (1988) i Piñol (1993) descriuen, que abans de la guerra apuntaven a una 

renovació eclesial de la mà de la influència francesa. Ara el panorama no ho permetia. Els 

catòlics es trobaven amb una Església diferent. No s’hi podien adreçar en la seva llengua i la 

seva mentalitat era una altre. Els guanyadors de la guerra pensaven, Tormo (2005d), que 

Catalunya havia passat massa temps allunyada, sumant el període republicà i la guerra civil, 

de la verdadera fe, i que s’havia d’evangelitzar novament als catalans. Es tornà a l’Església de 

Cristiandat de caire medieval, amb uns fidels dividits, Riquer et al. (1994). La predicació de 

Missions per evangelitzar novament el poble, i el actes de pietat, ho posen de manifest, 

Riquer et al. (1.994), Bada (2005) i Antonio Francisco (1995b). Sobretot els actes massius, 

processons (la del Corpus amb la tropa formant carrera), els Via Crucis, els “rosaris de 

l’aurora”, la “comunió dels malats” en temps pasqual, els mesos de Maria (maig) i del Sagrat 

Cor (juny), la “adoració nocturna”, caracteritzaven l’espectacularitat de la expressió religiosa 

en la vida pública. Presència de rectors de parròquia a les escoles per ensenyar el catecisme i 

per inspeccionar el catecisme que s’hi donava. Ningú parlava de reconciliació. Déu havia 

castigat al seu poble pels seus pecats, i la victòria era un do de Deu. Aquesta era la lectura que 

es feia dels fets passats. Només el bisbe de Solsona, Comellas, i el seu successor Enrique i 

Tarancón, intentaren fer una revisió eclesial i social de la preguerra, de la guerra i dels motius 

de la persecució religiosa. Els demés es limitaren als tòpics habituals de la lluita contra el 

marxisme i els seu perills, de la maçoneria, del judaisme, del liberalisme, de la corrupció de 

costums, del paper subordinat de les dones i les causes religioses es limitaren a una genèrica 

impietat. Nou dels catorze bisbes que ocuparen les seus catalanes fins al 1952, feien servir el 

terme “cruzada”. Guitart, el de la Seu d’Urgell, acceptà fins i tot  la proclamació del dia del 

“cruzado”. Va augmentar molt el nombre de vocacions sobre tot a les zones rurals, Bada 

(2005). Les dades aportades per Tormo, (2005: 117), ho confirmen, a l’igual que les de 

Antonio Francisco (1995d). També es construïren nombrosos seminaris. 
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L’estudi dels textos episcopals que ha fet Bada (2005) ressalten el silenci davant la repressió, 

tant la sagnant com la callada del dia a dia, que tots els bisbes coneixien a través dels 

capellans de presó, que assistien als condemnats a mort mentre eren en capella i, fins i tot, 

moltes vegades presenciaven l’afusellament.  Amb tot, el bisbe Modrego, va esforçar-se a 

demanar, davant la imminència del Congres Eucarístic Internacional a Barcelona, un indult o 

amnistia parcial de cinc sindicalistes que no tenien crims de sang;  varen ser afusellats al 

camp de la Bota dos mesos abans del Congrés. Hi va haver protesta de l’episcopat francès  i 

crida al boicot al congrés per part del cardenal de Tolosa de Llenguadoc perquè a Espanya no 

es respectaven els drets humans. Riquer (2010) i Francisco (2005d) diu que varen ser cinc els 

afusellats.  

Com deia Cuenca i ho confirmen Antonio Francisco i Tormo en les referències citades, visió 

unitarista, centralista, amb preeminència castellana, i catòlica. Aquesta era la música que 

sonava en les institucions, els discursos i l’ensenyament. No hi va haver nacionalcatolicisme 

català, sinó nacionalcatolicisme espanyol imposat a tot Espanya i amb especial duresa a 

Catalunya pels seus trets diferencials com es dedueix de les fonts analitzades.  

Però astutament Franco no descuidava el conreu de la seva popularitat a Catalunya, amb 

visites esporàdiques, de les quals s’ha de ressaltar, abans del Congrés Eucarístic, les que 

Franco va fer a Vic  els anys 1947 i 1949, Vilanou (AUSA, 2011). Aquesta ciutat, pàtria del 

pintor Josep Mª Sert, franquista convençut que maldava per reconstruir les seves pintures a la 

Catedral malmeses a principis de la guerra, I. Riera (1999: 111),  i de Balmes, pensador 

insigne del conservadorisme catòlic, va rebre amb molta participació popular a  Franco. El 

dictador volia recuperar Balmes com a referència històrica del nacionalcatolicisme, en 

oposició a les preferències d’alguns intel·lectuals falangistes de dins del franquisme. Balmes i 

Sert, varen fer de Vic una referència del franquisme, en un intent d’aquest d’atraure’s, a 

través de la religiositat i els records del desastres republicans la societat catalana, que per altre 

part sofria una mutilació de la seva identitat col·lectiva, de la seva llengua i de la seva cultura. 

El nacionalcatolicisme hi col·laborava.  Vic en va treure nombroses avantatges.   

Com veuen els historiadors el tarannà de societat catalana, com va rebre el 

nacionalcatolicisme i el franquisme?. La veritat es que malgrat brots de dissidència el 

franquisme es va anar consolidant amb el pas del temps. Per a molts catòlics no militants ni 

excessivament preocupats per les qüestions apostòliques, ni per les noves corrents del 

catolicisme, que abans de la guerra ja començaven a penetrar en el mon  catòlic, el final del 
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conflicte armat i el retorn a un catolicisme en règim de “Cristiandat”, va significar un respir; 

una tranquil·litat i la possibilitat de normalització del culte. La societat catalana acceptava, 

amb dissidències però, el nou ordre, Piñol (1993), Francesc Bonamusa (2005). Riquer et alt. 

(1990).  No sabem, ni disposem d’estadístiques que ho puguin certificar, però les 

informacions que ens han arribat, les fotografies, els actes massius de pietat, les missions, les 

processons, l’assistència a missa, als actes de culte,  la recepció dels sagraments amb 

tranquil·litat i sense temor, fa pensar que eren molt nombrosa l’assistència als actes 

religiosos, fos per devoció, per costum o per temor. També ho varen ser els increments de 

vocacions masculines i femenines.  Per uns s’acabaven les esperances, per altres naixien, 

encara que amb certs  condicionants. L’escletxa entre els catòlics quedava oberta, però també 

la porta a la consolidació franquista a través de la pietat i fervors populars de l’Església de 

Cristiandat. Potser no els convencia del tot, potser era el mal menor, Antonio Francisco 

(1995b), Riquer et al. (1990). Si això passava entre els catòlics, encara més entre els 

nombrosíssims ciutadans que no s’havien significat ni en la política ni en la religió i que no 

eren practicants o si més no, només practicants de costum. Per ells, per fi s’havia acabat el 

malson de la guerra amb totes les seves calamitats. I no oblidem les esferes econòmiques altes 

i mitges, que finalment entreveien un final de túnel, Riquer et al.(1990), Bonamusa (2005b). 

Tanmateix aquest nou ordre comportava l’aparició d’una nova burgesia, distinta de la 

clàssica, de la de sempre, de la il·lustrada, que recolzada en les facilitats que brindava aquest 

nou ordre, i en els favors dels vencedors, s’instaurava en la classe dels nous rics, amb una 

moralitat sovint d’una ostentació insultant que contrastava amb les penúries i estretors que 

passava molta gent.  (Antonio Francisco 1995c). Fet i fet el nacionalcatolicisme i el nou ordre 

concomitant, feia un nou favor, i se’l cobrava es clar, a la consolidació del franquisme 

després de la “Cruzada”. 

David Tormo (2005), referint-se a la majoria social, no a les elits culturals, religioses ni 

polítiques, opina que la instauració del nou ordre, propi del nacionalcatolicisme, va trobar 

terreny preparat en una societat que va sortir al carrer per abraçar, majoritàriament, una fe que 

durant els anys del conflicte  havia estat perseguida en la zona republicana i que disposava de 

forts lligams en l’imaginari col·lectiu. La repressió que s’havia exercit sobre religiosos i 

creients havia proporcionat un bon nombre de protomàrtirs i una por entre els creients que ara 

veien una sortida de les catacumbes per posar-se al servei del nou  ordre, Piñol (1993). Hi 

havia un clima favorable a la consolidació del franquisme a l’acabament de la guerra. 
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El mateix considera Borja de Riquer (1990), que fa un anàlisi de la societat catalana de 

postguerra especialment interessant. Explica com varen ser les actituds de la majoria de la 

població, classes altes, mitges, i obreres, nacionalistes i no nacionalistes, i com la llarga 

durada del règim, el record de les desgracies passades, les noves oportunitats que s’oferien, la 

por, el desconcert, i sobre tot el convenciment que s’anava estenent, de que potser el 

franquisme era el mal menor, estabilitzaven la situació. O fins i tot a molts ja els anava bé, 

doncs en treien profit. Tot plegat va consolidar el franquisme a la societat catalana. 

Naturalment hi havia gent que no hi estava d’acord íntimament, hi havia grups dissidents, 

gent desenganyada, por, però cada vegada la força del fets es va anar imposant. El mateix 

Riquer (1994 ) explica la pressió que durant els anys quaranta varen sofrir les classes mitjanes 

per una ofensiva ideològica polític-religiosa del nacionalcatolicisme i franquisme combinats. 

Risques M. et al. (2006) retrata molt bé l’ambient general que es vivia a la dècada dels 

quaranta a la societat catalana i els diferents sectors i sensibilitats presents. C. Molinero i P. 

Ysàs (1991), confirmen els beneficis que per a molts empresaris va representar el franquisme 

i les característiques de la societat catalana durant l’època franquista, C. Molinero, P. Ysàs 

(1999). 

Endemés, la política escolar franquista va ser un element de consolidació del 

nacionalcatolicisme i del propi règim. S’esperava que la clerecia col·laborés en la 

descatalanització i així ho feren les congregacions religioses d’ensenyament, com a mínim 

fins els seixanta, Balcells, A., Dir. (2004).  En efecte, s’estimulà una escola privada, en mans 

sobretot  de les ordres religioses, per a les classes benestants. L’escola pública, infradotada i 

insuficient, quedà per atendre les classes populars, com diu Angelina Puig (1.995). L’ordre 

més destacada de totes, la dels jesuïtes s’hi va posar de valent des del primer moment, 

dedicada especialment a l’educació de les elits, a l’ensenyament mig. Ho confirma Francisco 

J. Carmona Hernández (1995) en la seva tesis doctoral, referida al Col.legi de Sant Ignasi de 

Sarrià, a Barcelona. Però no solament eren els jesuïtes, sinó una munió d’ordres, encara que 

no totes missioneres, que van assaltar àvidament l’ensenyament mig, a Catalunya. Era una 

ocasió propicia per guanyar mercat. Fet que cal tenir molt present per saber quin tipus de 

formació es donava en els seus centres, no solament en l’esfera religiosa, sinó sobre el model 

d’home, de societat i d’Espanya que es trametia als seus alumnes de les classes mitges i altes 

sobre tot.  Heus aquí un camp d’investigació interessant, que assenyala Carmona. Sens dubte, 

l’educació de les futures classes dirigents, fou un element de consolidació important del 

règim franquista, en especial fins als temps del Concili Vaticà II.  
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A modus de consideracions finals d’aquest capítol, s’ha de dir que la implantació del 

nacionalcatolicisme es va fer de manera similar arreu d’Espanya. Des de dalt, de manera 

enunciativa però no limitativa:  començant pels bisbes, retornant a la religiositat de 

Cristiandat, rebutjant la modernitat, formant a les futures elits dirigents i classes mitges del 

país, menystenint a la dona, i amb intolerància davant la diversitat. Però a més a Catalunya, 

reprimint la llengua en la vida civil, en la cultura  i en la pastoral eclesial, juntament amb les 

singularitats del país. Catalunya era culpable de “rojoseparatismo”, de més pecats que la resta 

d’Espanya i més perillosa. Malgrat tot, la majoria social va anar-se acomodant.  Una part amb 

desgana, amb resignació, a contracor  i acceptant  la nova situació política de predomini del 

nacionalcatolicisme i del franquisme, en especial les elits benestants. Els autors consultats ho 

confirmen sense excepció.  

El franquisme a començaments dels anys cinquanta s’anava consolidant. S’iniciava una 

superació dels anys més difícils de l’autarquia, s’endevinaven possibilitats de creixement 

econòmic, de millora de condicions de vida. L’impuls industrialitzador, impulsava un canvi a 

la societat, i un gran creixement migratori cap a Catalunya. S’arribava a la frontissa entre els 

anys més durs de la postguerra i les grans transformacions socials que s’albiraven, Risques et 

al. (2006).  Aquesta és la societat i l’Església que retraten els autors als anys quaranta i 

principis dels cinquanta, a les portes del Congrés Eucarístic del 1952. 

 

4.- El Congrés Eucarístic internacional de Barcelona de 1.952. El Patronat de les 

Vivendes del Congrés. 

 

El bisbe Modrego va convocar el XXXV Congrés Eucarístic Internacional de 1.952, que es va 

celebrar del 27 de Maig a l’l  de juny de 1.952. Era el primer que es celebrava desprès de la 

segona Guerra Mundial. L'últim havia estat a Budapest el 1938. Era costum que es 

celebressin periòdicament, cada quatre anys aproximadament. La gestió de la concessió del 

Congrés a Barcelona, sembla que va ser obra personal de Modrego. La convocatòria va 

causar sorpresa i cert malestar al govern de Madrid. Sigui com sigui el govern va reaccionar 

tot seguit i veient les avantatges de projecció internacional, de la que estava molt necessitat en 

aquells moments, s'hi va bolcar de forma decisiva i abusiva en l’organització del Congrés. Es 
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diu que hi va abocar uns setanta milions de pessetes de l’època, quantitat molt considerable, 

Riquer et al. (1994). 

Contràriament Tormo (2005a), precisa que el mes de febrer el bisbe rebia noticia que la ciutat 

havia estat designada pel vaticà, però no diu res en relació a la gestió personal del Congrés 

per part de Modrego. Tampoc cita el malestar de Madrid, simplement diu que la decisió que 

desplaçava Madrid a favor de la ciutat comtal era interpretada per alguns com una mostra de 

suport papal a la ciutat que començava a convertir-se  en el referent de la lluita antifranquista 

i on els nous corrents del catolicisme tenien un important ressò. La interpretació de Tormo no 

coincideix amb la de Riquer (2010) quan al possible suport papal al referent de la ciutat. Per 

Riquer el Congrés dissipava precisament aquesta imatge de ciutat antifranquista, diu que això 

era el que es volia, sense precisar qui ho volia. Si que ho fa en la seva obra, Riquer et al. 

(1994), a l’atribuir aquesta intenció al govern que volia desfer la imatge que la ciutat podia 

encara tenir, record del passat, de revolucionària i antifranquista. Calia oferir la imatge 

contrària, ciutat fidel i partidària de Franco, més després de la vaga de tramvies, i la posterior, 

del 1.951. Per això, afirma que l’acte va tenir connotacions polítiques a més de les 

estrictament religioses. Per alguns era, diu, l’últim espetec del nacionalcatolicisme. Sí que 

coincideix Tormo, amb l’abocament d’esforços per part del govern. Continua Riquer dient 

que la reacció ràpida fou apropiar-se’n. Similar criteri sustenta Risques M. et al.(2006), quan 

diu que el congrés, controlat i manipulat per les autoritats franquistes, fou considerat pel 

règim de Franco com un important repte polític, coincidint amb Riquer en que era el primer 

acte de caràcter institucional que es feia a Espanya després de la Guerra Civil. 

Les gestions directes del bisbe també son reconegudes per Antonio Francisco (1995a), i 

també l’apropiació per part del Govern, que diu que hi va veure una base propagandística 

excepcional per canviar la imatge amb que pugnava per sortir de l’aïllament, malgrat el 

primer desencís per no ser atorgat el Congrés a Madrid o Sevilla. Diu que marginant els seus 

ornaments feixistes, el règim es volia presentar com l’estat catòlic per excel·lència. Per tant 

idèntica intenció de propaganda però amb diferent finalitat, aquesta vegada per dissimular el 

seu feixisme. També hi veu Francisco els efectes cohesionadors interns que la seva 

involuntària celebració a Barcelona podia tenir sobre les tensions que es manifestaven a 

Barcelona, àdhuc a la base social del règim. 

Per la seva part Checa Astasu (2005), veu com a motivacions per part de Roma: l’adhesió 

completa al tipus de catolicisme que agradava a Pius XII, que connectava amb el 
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nacionalcatolicisme espanyol. També el marcat anticomunisme de la doctrina de l’Església, 

amb la recuperació de valors mes enllà de fronteres, races, limitacions de classe que 

s’incardinava bé amb la ideologia de l’Església i de l’Estat espanyol. Tot això, segons Checa, 

feia que Espanya comptés amb bones condicions per celebrar un Congres Eucarístic, seu 

d’unitat i conciliador, com pretenia el Vaticà.  

No hi ha dubte, per tant, malgrat les diferents interpretacions historiogràfiques de la seva 

convocatòria,  que el govern volia donar una imatge internacional i nacional de Barcelona 

diferent, després de les vagues de 1.951, front al possible record de permanència del seu 

caràcter passat revolucionari. Ara, la ciutat era pacífica, no antifranquista i anticomunista, 

addicta al règim i al seu "Caudillo". Per tant el Congrés fou a més d'una manifestació de 

caràcter religiós, un acte de connotacions notablement polítiques. Es va iniciar una evident 

operació política que, a més, prestigiés al règim internacionalment i davant els propis 

barcelonins. 

L’organització i complexitat de l’esdeveniment no es va aturar aquí.  Segons Riquer et al. 

(1994) es va fer desaparèixer el racionament de queviures dos mesos abans del Congrés. 

S’il·luminaren ràpidament els carrers on tindrien lloc les principals celebracions. Es tancaren 

temporalment els prostíbuls de la ciutat i es traslladaren les prostitutes a d'altres localitats. Les 

barraques de la Diagonal van anar cap altres zones perquè no donessin una impressió negativa 

als visitants. La presència a Barcelona de delegacions de setanta dos països, amb un total de 

quinze cardenals, tres-cents bisbes i uns quinze mil sacerdots i religiosos era una ocasió que 

no es podia desaprofitar. Era el primer esdeveniment de transcendència internacional que 

tenia lloc a Espanya després de la Guerra Civil. Els dos poders, l’eclesiàstic i el civil 

s'interferiren contínuament. Fins i tot Franco i el cardenal Tedeschini rivalitzaven per ser 

1'estrella del Congrés. Predominaren els actes multitudinaris, concentracions a la Diagonal, 

ordenació massiva de vuit-cents cinquanta sacerdots a l’estadi de Montjuïc i d’altres, amb els 

quals es volia palesar la catolicitat dels barcelonins i l’absoluta identificació del règim i 

l’Església Catòlica. Es va remarcar, en els discursos oficials, la catolicitat del franquisme i el 

que l’Església espanyola devia a Franco. El castellà va ser l’única llengua oficial del Congrés 

i del seu himne oficial, que fou encarregat a José Maria Pemán. Tanmateix en circulà una 

versió catalana que va ser difosa per radio, cosa poc habitual en l’època. L'oposició també va 

treure el cap, però aquesta vegada no va poder dominar la celebració com a Montserrat el 

1947. Les formacions d’inspiració catalana com UDC i altres, van esforçar-se a donar a 

conèixer als visitants estrangers la realitat política i social del país a base d'escrits en diferents 
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llengües i entrevistes amb delegats. S'aconseguí que el missatge papal del dia de clausura, 

gràcies a una gestió prop de la cúria vaticana no esmentés Franco. Un grup d'activistes va 

estendre a la muntanya de Sant Pere Màrtir, una bandera catalana de dimensions 

monumentals tot deixant constància de l’existència d'una dissidència catalanista. També els 

carlins, oposats al règim, aprofitaren les dates del congrés, per proclamar candidat Xavier de 

Borbon-Parma, en una assemblea celebrada a Montserrat. El general Franco va afirmar, en un 

discurs pronunciat l’1 de juny, que la historia de nuestra Nación está inseparablement unida 

a la de la Iglesia Católica, sus glorias son nuestras glorias y sus enemigos son nuestros 

enemigos, Riquer (2010: 361). Es va aprofitar  l’esdeveniment (10 de maig de 1.952) per 

concedir un indult general per a presos de tot tipus, que en va beneficiar a uns 8.000. Però 3 

mesos abans s'havien executat, a la pròpia Barcelona 5 militants de la CNT.  Checa Astasu 

(2005), coincideix sensiblement amb aquesta descripció.  

Una biografia de Modrego  Casaus que si bé no es el propòsit de l’estudi, dona una valuosa 

informació sobre el Congrés, Muñoz et alt. (2002). Estret col·laborador del Cardenal Gomà, 

durant tres anys a Toledo, era un típic bisbe nacionalcatolicista  partidari d’aquesta religiositat 

del tipus de cristiandat. Ressalta que Modrego coneixia, encara que fos per referències, el 

mon català. El contrast amb el seu antecessor, Diaz de Gòmara, de gens agradable record, va 

ser notable, doncs el seu nacionalcatolicisme no era tan fonamentalista. Vicari general 

Castrense i a més procurador en Corts. Francesc Poblet (2005-2007), sobre Modrego 

resumeix la seva actuació dient que el seu  mandat es caracteritzà per la prudència, per voler 

evitar conflictes, per l’atenció que dispensà a les qüestions socials. I a la reconstrucció de 

parròquies devastades per la guerra. Va saber sortejar discretament les dificultats que li 

plantejava l’oposició clandestina i el catalanisme. Els darrers anys es va mostrar més obert 

malgrat la seva clara adscripció al nacionalcatolicisme. Poblet afirma que ho va fer més per la 

seva astúcia per mantenir-se al front dels bisbes catalans, que progressivament abandonaven 

el nacionalcatolicisme. Sembla que es va saber adaptar, ell i el seu nacionalcatolicisme, a la 

societat barcelonina de l’època. 

 Diuen, Muñoz et alt. (2002), que custodien (no diuen qui, encara que pel context, se suposa 

que són ells) una gran quantitat de documents de tot tipus, gràfics i escrits, que testimonien la 

importància i repercussions del Congrés. Deixen constància que hom diu que a l’acte de 

clausura, a la Diagonal, es va arribar al milió i mig d'assistents. Aquesta xifra no es unànime 

en els historiadors consultats, però si que ho és la gran multitud que hi va assistir.  
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Es veu, a l’obra de Muñoz, la minuciosa organització de l’esdeveniment i la complexitat de 

l’organització de Congrés i els seus preparatius. S’havia de resoldre una suficient i generosa 

acollida als congressistes, que no faltes gasolina, ni ornaments litúrgics pels més de mil altars 

que s'havien d'aixecar. No era un assumpte menor l’organització de la comercialització de 

records del Congrés amb les llicències que havien d'ajudar a finançar l’esdeveniment, doncs 

no en va s'havien d’instal·lar 52.000 m. de cable per altaveus i 821 altaveus, apart de moltes 

altres despeses que Muñoz el al. (2002) detallen, arribant a la conclusió que, segons creuen, 

va ser una "típica obra d'enginyeria organitzativa del temperament català”, conduïda en 

aquest cas pel Dr. Modrego" (pàg.369). El recull de dades i quantitat de detalls del congrés, 

programa d’actes, estadístiques, visitants etc., la fa indispensable per l’estudi a fons del fet. 

Les altres obres consultades no detallen tant. 

La idea del Congrés, l’emmarquen Muñoz i els seus col·laboradors en l’afició de Modrego a 

l’organització de Congressos, com ell mateix va explicar, segons aquests autors. Checa 

Astasu (2005) confirma aquesta tendència.  Segons això, l’afició li va venir al poc d'arribar a 

Barcelona al veure les característiques destacades de les manifestacions d’Eucaristia que es 

celebraven: adoració nocturna, número de comunions, la processió de Corpus, Santes 

Missions i demés pròpies de les pràctiques de l’Església de Cristiandat. Conseqüentment en 

va organitzar amb anterioritat  uns quants d’àmbit domèstic a la dècada dels quaranta, que els 

autors referits detallen. Com a coronació, ho va voler enrobustir tot amb un acte de 

glorificació, que restañe heridas pasadas, reconciliando a todos los españoles, que haga 

sentir la solidaridad, que sea un grito de paz, una plegaria por un orden social major, Muñoz 

et al. (2002: 346). Tan bona disposició no es va materialitzar en el Congrés com veurem i 

posen de relleu Riera (1998) i Tormo (2005a). Modrego, va posar el Congrés sota la protecció 

de la Mare de Deu de Montserrat. No eren les paraules clàssiques, fins aleshores, del 

nacionalcatolicisme espanyol, clarament manifest en el tipus de religiositat que el mateix 

Modrego propugnava. Però ja es parlava de reconciliació i de patronatge d'un símbol, 

Montserrat, que s'anava configurant simultàniament com aglutinador de la resistència catalana 

al nacionalcatolicisme oficial, segons havien deixat clares les festes de Montserrat el 1947. 

Sens dubte el bisbe veia capacitat i disposició, prou sòlides i evidents, en la societat 

barcelonina per poder embarcar-se en una tasca semblant, però a més no volia tornar a tenir 

una sorpresa com a l’any 1947, A. Francisco (1995a).  

David Tormo (2005a), fa un tractament molt complet, que coincideix en molts punts amb els 

anteriors. Destaca els detractors del Congrés, cosa que no fa Riquer, tant a España com a 

l’estranger, començant per alguns sectors de la societat i de l’Església que retreien a Modrego 
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que la gran despesa econòmica per preparar el Congrés, no servis per millorar les condicions 

de vida dels seus feligresos més pobres, en una ciutat que ja estava experimentant un 

creixement desmesurat i no controlat; on no s'havia paït encara la postguerra i on el 

barraquisme i la pobresa eren problemes importants i evidents. Segons diu Tormo arrel 

d’aquestes critiques el bisbat va impulsar la creació del "Patronato de Viviendas del Congreso 

Eucaristico", per construir habitatges per treballadors i famílies de classe mitjana, finançades 

amb donacions i aportacions populars que es feien arreu del país. La biografia del bisbe no ho 

explica així, ni tampoc Checa Artasu. 

Continua dient Tormo, que tot i aquesta acció populista hi havia altres opositors al Congrés, 

particularment procedents dels sectors mes progressistes de l’Església catalana, enfrontats 

clarament amb el franquisme pel tracte marginal i repressiu contra la cultura i la llengua 

catalana. La por que la celebració comportés un aparador internacional del franquisme que 

menystingués la transcendència religiosa de la celebració preocupava especialment aquests 

sectors. Diu que es van fer gestions prop del vaticà per evitar l’apropiació de l’acte per part 

del règim. El cardenal Montini va enviar una carta pocs dies abans de l’inici del Congrés 

comunicant que es faria el possible per evitar aquest protagonisme del règim. Les denuncies 

venien també de fora de Catalunya, i d'arreu d'Europa, protestant que es celebrés un Congrés 

Eucarístic en un país totalitari. Algunes en diaris catòlics com el francès "La Croix". No 

s'aturaren els preparatius. 

Tampoc el missatge "de reconciliació" previst en la gestació del Congrés va brillar en el seu 

desenvolupament. Tormo ho diu clarament, descrivint dos actes en sentit contrari. Un al 

claustre de la catedral on es va inaugurar i beneí un altar en memòria de tots aquells religiosos 

assassinats en el període revolucionari. Un altre, l’ofrena a les famílies quins membres havien 

sofert persecució i martiri durant la passada dominació marxista. Afirma que les coses no 

havien canviat gaire des de 1.939. Per altre part el cardenal Tedeschini, a la clausura, va llegir 

un missatge del papa a tots els presents, que no va satisfer gaire als sectors més conservadors. 

Tot i així l’esdeveniment fou contemplat com un èxit, exemple de pau política i social.  

Els efectes cohesionadors interiors són destacats per Antonio Francisco (2005a). Entre ells 

que el protagonisme de Barcelona en un acte de tal transcendència internacional, tendia a 

desfer les possibles malfiances que suposessin que el Règim menystenia Barcelona, així com 

a neutralitzar les perilloses dissensions catòliques expressades a Montserrat el 1.947. Ara la 

batuta la portaria el nacionalcatolicisme oficial i el lideratge no li prendria un abat regular, 
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simpatitzant amb l’oposició. Concreta que el grup d'estudiants que penjà la bandera, també 

imprimí una estampeta on es demanava la llibertat de Catalunya.  

Afegeix més detalls Antonio Francisco (2005a) als expressats fins aquí: presència de 

personalitats del mon de l’est, com també de l'Església de Xina, tots sota dominació 

comunista. El Congrés li servia a Espanya per presentar-se com avançada de la lluita contra el 

comunisme. Aquest aspecte no s’ha trobat ressaltat en els altres autors consultats. La 

submissió de l’Estat a l’Església, es simbolitzà en l’agenollament de Blas Perez González, 

ministre de la Governació davant del cardenal. S’aprofitava el Congrés per promocionar el 

“Frente de Juventudes” i per homenatjar l’Exèrcit. El caràcter d’espectacle de masses queda 

patent a les xifres que dóna, per exemple es celebraren 75.000 misses. 10.000 nenes, 30.000 

dones i 90.000 homes havien combregat col·lectivament, 500.000 obrers havien aclamat les 

virtuts de la doctrina social de l’Església. Aquestes xifres no les donen els altres autors. 

Francisco insisteix en el paper d'operació de consolidació interior, no solament exterior del 

Règim, havent-lo d'agrair una vegada més als serveis de l’Església. Diu també, que més 

endavant amb els nous aires del Concili Vaticà II, s’anà devaluant el caràcter legitimador del 

franquisme que tradicionalment feia el nacionalcatolicisme. 

Un dels detractors del Congrés es Piñol (1.993), que el considera negatiu, a 1'igual que el 

Concordat que es va signar l’any següent, doncs significaven la confirmació de la línia 

nacionalcatòlica del règim. Piñol es fa ressò del Congrés i assenyala que va representar el 

moment més gloriós en la vida del bisbe Modrego, però també la seva creu, doncs no va ser-li 

concedida mai la dignitat de cardenal, només la d'arquebisbe quan es va elevar de categoria la 

seu de Barcelona. Explica de manera molt coincident amb Tormo les gestions prop del vaticà 

dels que no hi estaven d'acord. El mateix Piñol, a l'altre obra referenciada (1.999), assenyala 

el paper del Congrés en el desbloqueig de negociacions del Concordat, el caràcter de repte a 

tots els sectors de l’oposició i a les opinions contraries tant interiors com exteriors al 

nacionalcatolicisme. Diu que el Vaticà va cedir fàcilment a les pressions favorables, rebudes 

sobre tot de l’episcopat espanyol i en especial a la tenacitat del bisbe Modrego. No s’havia 

calibrat correctament el risc d’instrumentalització posterior per part del règim franquista. 

Reconeix que l’èxit fou clamorós, el virus de la "Cruzada por Dios y por España", havia estat 

més greu i durador del que es pensava i s'estovava l’oposició del sector eclesiàstic estranger al 

Concordat. En canvi destaca com a positiva la  participació d'alguns grups juvenils estrangers 

en tasques organitzatives, però ja desvinculats de les tesis nacional catòliques. Al mateix 

temps s'estrenyien relacions amb representants de grups estrangers contraris, com els 
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dominics Lebret i Viau, de "Economie et Humanisme", que havien decidit assistir al Congrés 

com observadors crítics. 

La consideració del Congrés com a cim i punt màxim del nacionalcatolicisme, la confirma   

Casañas (1.988), al temps que també el començament de la seva davallada i de l'ascens del 

"progressisme catòlic". Era l'últim batec del nacionalcatolicisme històric artificiosament 

implantat a Catalunya. Coincideix amb Tormo en el tema de les vivendes del Congrés. Diu 

que amb els seus amics de l’ Associació Catòlica de Dirigents, el bisbe va crear el patronat, 

que li sembla un paral·lel de la ja existent Obra Sindical del Hogar. 

Repercussió positiva a l’estranger per la política internacional del Règim opina  el francès 

Hermet (1986). Però més positiu estima que va ser el Concordat de l’any següent que fou una 

nova legitimació de l'Església al règim de Franco en el context de la Guerra Freda i una nova 

concessió a un Estat totalitari amb el qual encara no s’havien acabat les diferencies. Destaca 

l’assistència d'autoritats de l’Estat i de dignataris eclesiàstics, com  tots els autors. També 

posa de manifest la protesta del R.P. Bosc a la revista "Etudes", contra les crítiques dels 

catòlics que no veien bé l’assistència al Congrés després de les condemnes a mort dels 

anarquistes. Motiu d’oposició, com  es veu també a Tormo, Piñol i Riquer.  Curiosament fixa 

la data de començament el 28 de Maig, com Checa Astasu (2005), quan tots els altres ho fan 

el 27 de maig amb l’arribada del Cardenal Tedeschini, delegat papal.  Rebut amb honors de 

cap d’estat, segons precisa Tormo (2005a), que a la vegada diu que Franco va ser qui va 

arribar el 28. Potser això pot explicar el ball de  dates de començament del Congrès?. 

Els opositors que hem vist als paràgrafs precedents, no es movien del camp religiós o de 

rebuig pel totalitarisme de l’estat o dels afusellaments previs al Congrés. Raimon Galí, (1984) 

explica una acció resistent diferent, plena de dificultats, la de col·locació de la bandera 

catalana a Sant Pere Màrtir amb noms i senyals dels que el van acompanyar. I una altre acció 

de deixar constància escrita en alguns barris treballadors i a les barraques. Possiblement de 

l’estampeta que demanava la llibertat de Catalunya, posada sota l’advocació de Montserrat i 

de Sant Jordi, citada per A. Francisco (1995a). Comentarem més àmpliament aquesta 

oposició en el capítol següent dedicat a la resistència catalana catòlica. 

L’efecte del Congrés es va notar, també al col·legi del jesuïtes de Sarrià on estudiava,  Ignasi 

Riera (1.999) cursant tercer del batxillerat de llavors. Recorda la preparació a que el varen 

sotmetre durant tot el curs escolar, marcat per les prèdiques pro eucarístiques. Les vacances 

d'estiu van començar un mes abans.  Riera en fa un relat des del punt de vista de l’escriptor 

que havia viscut l’esdeveniment quan devia tenir uns 12 anys, i tenia vinculacions familiars 
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amb un dels organitzadors, Santiago Udina, membre d'Acció Catòlica. Checa Astasu 

coincideix en que el cap de la comissió organitzadora fou precisament Udina, en canvi Muñoz 

et al.(2002) potser no tant. El seu pare, diu Riera, era un dels autoritzats a treballar dia i nit, 

laborables i festius, com empresari impressor del Congrés. L'escandalitzaven, a Riera, els 

qualificatius dels treballadors d'arts gràfiques quan qualificaven tot allò com la Olimpíada de 

la Hòstia. El seu relat es interessant per conèixer l’ambient que es vivia a Barcelona i la 

pressió ambiental que vivia la societat, i les oportunitats de feina per als empresaris de la 

ciutat.  Amb el tràfec de bisbes i l’allotjament de peregrins forasters a les cases particulars, a 

ell li va tocar un ciclista suís. Qualifica com esperpèntica la concentració d'obrers, tècnics i de 

patrons, davant la Sagrada Eucaristia. Els obrers proclamaven a Jesús com germà  i  eren els 

que ocupaven el lloc de Crist a la societat.  Les penúries i problemes dels més desfavorits, els 

santificaven segon la prèdica oficial nacionalcatolicista. Antonio Francisco (1995a), cita la 

concentració de 500.000 “productores”, segons xifres oficials a la Avda. Maria Cristina per 

implorar la pau social. Diu també Francisco que sota la presidència del Cardenal Spellman de 

Nova York, una comissió composta per un obrer, un tècnic i un empresari va llegir la 

consagració del món del treball a Jesucrist i va ratificar la concepció d’harmonia en el món 

del treball propugnada ensems pel Règim i l’Església. S’hauria d’investigar si es referien als 

mateixos actes Riera i Francisco.  

Des del punt de vista historiogràfic hi ha tot una sèrie d'obres que citen el Congrés com a part 

del relat de l’època i que en destaquen unes o altres característiques d'entre les estudiades, 

amb una extensió i contingut integrat en el discurs que es fa. En general predomina la 

tendència a destacar el paper de consolidació del règim franquista de cara a l’exterior i a 

l’interior, el caràcter nacionalcatolicista del fet i la influència en la signatura del Concordat. 

És el cas de les obres, citades a la bibliografia de Joan Bada (2.005), Albert Balcells (Dir., 

2.004) i alguna més però que no aporten res de nou a lo vist. D'altres com el cas citat de 

Tusell (2007) i Payne (2006) no el citen en les obres consultades. Tampoc el cita l’ 

Enciclopèdia Catalana. En general és més citat a l ’historiografia de matriu catalana que a la 

castellana. 

S'han de destacar també les grans repercussions que l’esdeveniment va tenir en el 

desenvolupament urbà de Barcelona, que es veu més detalladament en ChecaAstasu (2005, 

2006,2008). I també les que va tenir en el desenvolupament turístic internacional i nacional 

de Barcelona, on es va establir un pla d'allotjaments amb uns 15 hotels que preparaven la 

ciutat per poder rebre futurs viatgers en qualitat i quantitat (Checa : 273). Era el temps en que 
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arribaven els primers turistes a la Costa Brava en forma quantitativament elevada i que ja no 

pararia. S'iniciava un procés, a través del turisme, que donaria un suport decisiu a l’economia 

franquista, al temps que obria la porta al contacte dels ciutadans amb l’exterior, especialment 

amb Europa, cosa molt més problemàtica amb anterioritat. Nova causa de consolidació del 

franquisme. Barcelona, amb e1 Congrés i les seves conseqüències, la Fira de Mostres, el 

Liceu, la Fórmula 1 i tot un seguit d’esdeveniments esportius, recuperava la seva vocació 

internacional conjuntament amb la seva recuperació econòmica de la guerra i la consolidació 

internacional del règim. Abel Camp (2005) explica el cas del trofeu Comte de Godó de  tenis, 

iniciat el 1.953 i retrata aquest ambient. La nova empenta en tots aquests ordres vindria el 

1.992, amb els Jocs Olímpics. El fenomen turístic i les seves repercussions no solament 

econòmiques sinó culturals i antropològiques  apareix com un bon camp d'investigació. 

Segons els autors consultats  el nacional catolicisme havia contribuït al triomf del règim a la 

Guerra Civil, ho havia tornat a fer després de la 2a Guerra Mundial, intervenint al govern i 

proporcionant-li personal preparat per estructurar l’estat i canviar de bàndol. El consolidaria, 

ara, nacional i internacionalment, facilitant-li el Concordat, i la posterior signatura dels acords 

amb els Estats Units, Riquer(2010), Tormo (2005a), A. Francisco (1885a), Checa Astasu 

(2008). 

Per la seva importància dedicarem una especial atenció a una conseqüència notable de 

l’esdeveniment: 

El patronat de les Vivendes del Congrés. 

El dèficit d'habitatges, a Barcelona, l’any de la celebració del Congrés, s'estimava en 40.000, 

segons Muñoz et al. (2002). Les intervencions que es feien no pal·liaven el problema. S'havia 

creat l’oficial "Instituto Nacional de la Vivienda", i també la "Obra sindical del Hogar", 

segons els criteris oficials de caràcter social, que començaven a aplicar unes tímides reformes 

i a fomentar la construcció de pisos. Però no sempre es tractava d'edificacions amb les 

condicions necessàries, Muñoz et al. (2002). Francisco Martínez (2005), Angelina Puig 

(1995), donen una extensa informació i dades i confirmen el problema de l’habitatge a la 

dècada dels quaranta abans del Congrés, conseqüència de la guerra i sobre tot de la munió 

d’immigrants que acudia a Barcelona en busca de feina i millors condicions de vida. El 

barraquisme en va ser  la conseqüència. Diuen que la iniciativa privada es dedicava 

exclusivament al mercat d’habitatges de més alta qualitat i preu. La promoció de caràcter 

oficial no donava l’abast i la qualitat i condicions de les vivendes eren insuficients. En 



29 
 

aquestes circumstàncies  Modrego hi va aplicar una solució des del seu catolicisme social, 

paternalista, però més eficaç que la de l’estat. El patronat va funcionar molts anys i va 

construir 6.434 Vivendes a Barcelona i altres indrets de Catalunya, Checa Astasu  en parla a 

les seves obres (2006) i (2005),  confirmant la preocupació que sentia el bisbe, des de 1.949 

pel problema de l’habitatge, segons Muñoz et al. (2002);  com hem vist, ni Tormo, ni Piñol, 

ni Casañas, confirmen aquesta preocupació com a motor del projecte.  

Per actuar en aquest camp Modrego va acudir a la part barcelonesa de la ACNP, la 

"Asociación Católica de Dirigentes", evolucionada cap a "entitat marginal de Acción 

Católica", Checa Astasu (2005. Formada per una sèrie d’empresaris, juristes, notaris, 

advocats, professionals liberals i persones molt afins al règim, situades en mons tan distants 

com el rectoral de la Universitat i la direcció d'una caixa d'estalvis. Tots gent catòlica 

preocupada, des de la seva posició, pels problemes socials dels altres des del punt de vista de 

la doctrina social de l’Església. Varen respondre a la crida de Modrego per desenvolupar el 

"Patronato de las Viviendas del Congreso". Presidit pel mateix president de la "Asociación 

Católica de Dirigentes", Juan Vidal Gironella, home d’empresa tèxtil i de sòlides conviccions 

catòlic socials. Entre els seus membres es veuen, a les pàgines de Checa Astasu, on bon ram 

de persones socialment prominents de l’època. 

El Patronat, fundat el 1.952, va organitzar una recapta popular de fons, Checa (2005), Tormo 

(2005a), per construir les vivendes i va elaborar uns procediments originals i concordants 

amb el seu esperit de catolicisme social. Uns reglaments d'adjudicació que reflectien ben bé el 

seu pensament, doncs a part de les condicions objectives per optar i adjudicar-se la vivenda, 

també comptaven els serveis prestats en interès de la fe, la pàtria o la família. I també mèrits 

especials per relacions socials i en la feina: llarga permanència en una empresa, haver 

realitzat actes d’abnegació etc. El cert és que la qualitat de les vivendes i del barri va ser molt 

digna, Hereu (2011), Mackay (1965).  En les adjudicacions es van tenir en compte criteris, 

per evitar discordances socials al nou barri i en els que, d'alguna manera, hi eren presents els 

principis de la sociologia d'aleshores. El Patronat treballava, conseqüentment amb el seu 

esperit, sense ànim de lucre. Va fer una bona feina i va ser un element de consolidació del 

Règim. Va acabar la seva actuació el 1.974, quan els preus de venda màxim fixats per a les 

entitats benèfic-constructores, de protecció oficial eren en molts casos inferiors als de cost de 

les vivendes que construïa el Patronat encara que les cedís a preu de cost. Per altre part el 

Patronat havia constatat que bona part de les famílies que necessitaven un pis no tenien els 
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ingressos suficients, essent les hipoteques massa cares i de  poc termini. Havia complert la 

seva funció, Checa Astasu(2005). 

Per tant, malgrat totes les reticències, protestes i disconformitats el Congrés del 

nacionalcatolicisme va representar un avenç en la consolidació del règim a escala 

internacional i nacional. Per a la ciutat de Barcelona suposà un salt cap endavant, en molts 

aspectes, però no exempt de benediccions a l’especulació immobiliària ja en marxa. Havia 

deixat la ciutat preparada pel futur i havia comportat una acció de catolicisme social en el 

camp de la vivenda, encara que paternalista, notable. El nacionalcatolicisme havia fet un nou 

servei al règim franquista. Els autors consultats veuen en la resposta massiva, de participació 

en el Congrés i en la seva organització, que el nacionalcatolicisme havia calat en la societat 

barcelonina dels quaranta i cinquanta, i conseqüentment el franquisme es consolidava, si bé 

amb dissidències creixents i cada vegada més manifestes. 

 

5. La resistència catalana catòlica a la postguerra, fins al CC.  

Ja s’ha vist que l’últim dia del Congrés la resistència catalana catòlica va donar testimoni de 

la seva existència, com ho explica Raimon Galí (1.984), obra d’un reduït grup de persones, 

relacionades amb l’escoltisme  i altres grups. Diu que no pertanyien al mateix grup resistent, 

sinó que era una acció combinada, com es feia en algunes ocasions.  S’estudiarà la resistència 

catalana catòlica de base confessional, però no la política des de l’interior i l’exterior que 

queda fora d’aquest treball.   

S’arribarà, en aquest anàlisi de la historiografia de la situació resistent, a la constitució de la 

plataforma CC (1953, 1954). La base estarà en les obres de Piñol (1.993), Casañas (1988), 

Fabre (1.978), Benet (1979, 1995), Massot (1973,1975, 2003), Balcells (1990), i Tormo 

(1995b). Aquest autor assenyala que les associacions catòliques, a l’empara de la llei 

d’associacions de 1.941, podien constituir-se amb finalitats exclusivament religioses. Això va 

obrir la porta a una sèrie d’associacions arreu del país, especialment a Catalunya, davant la 

inoperativitat de l’Acció Catòlica oficial.  La majoria de grups, eren petits i aïllats, essent de 

base confessional podien moure’s amb relativa llibertat mentre no es passessin de la ratlla 

permesa. Les capes superiors de la jerarquia eren decididament nacionalcatolicistes i 

col·laboradores decidides del règim. El tipus de religiositat era de Cristiandat.  Els contactes 

amb l’exterior difícils. La majoria de la societat havia donat la benvinguda al nou ordre i 

molts ja s’ha vist que maldaven per treure’n profit. La  postura de l’Església era de privilegi.  

Dominava la censura. Els costums i la moralitat estaven sota el seu control. La situació era 
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difícil, la repressió, de tota mena, àdhuc cultural i lingüística, estava a l’ordre del dia.  Benet, 

en les dues obres esmentades, confirma que en el  cas de Catalunya s’hi afegia l’acció contra 

tot allò català.  Hi havia por, Vicens Vives (2012), testimoni d’excepció, ho certificava. No hi 

havia dret de reunió, ni llibertat de cap mena. La situació social va anar evolucionant al 

compàs de la del país. El recolzament de Franco en l’ Acció Catòlica i en l’ ACNP per pilotar 

els nous rumbs, varen donar més protecció als grups vinculats a l’Església a través de 

moviments de seglars. En aquestes circumstàncies només quedava un cert espai de mobilitat 

per aquells grups quines activitats a l’empara dels acords signats amb el govern, al 1941 i 

1946, gaudien d’una certa immunitat o paraigües que les protegia. Tant Gomà com després 

Plà i Deniel lluitaven per la independència de l’Església i això mantenia el paraigües bastant.  

Les obres de referència permeten fer-se una idea dels principals grups confessionals o 

participats majoritàriament per catòlics: 

El 1.941 reprengué activitats el Foment de la Pietat. 

El 1.944 Mossèn Llumà va fundar la Confraria de la Mare de Deu de Montserrat dins de l’ 

escola Virtèlia, successora de l’escola Blanquerna suprimida pels vencedors el 1.939  

El 1.944 es va reconstituir la Lliga espiritual de la Mare de Deu de Montserrat, grup 

d’espiritualitat. 

El mateix any Mossèn Lluis Carreras havia creat el Grup Torras i Bages, historiat per Raguer 

(1.999), grup d’estudis i reflexió cristiana com una plataforma capaç de connectar la joventut 

amb la cultura catalana i l’ideal religiós, però sense sortir-se d’aquests camps. 

El 1946 Joventut Democràtica de Catalunya, no confessional, però amb la majoria de 

membres cristians. Va durar dos anys i van  acabar molts del seu membres, entre ells Antón 

Cañellas, a UDC3. Joan Reventós va anar al grup polític Moviment Socialista de Catalunya. 

Piñol hi va estar relacionat, així com amb la llibreria Estai, germen de l’Editorial Estela 

posteriorment. 

E1.946. Represa editorial de la Fundació Bíblica Catalana. 

El 1.946 es va constituir l`HOAC4 i ben aviat publicava  “Tú”, dedicada a l’organització i 

formació militant dels obrers cristians adults. Casañas (1988) diu que ben bé catalana, 

catalana,  no ho era massa. 

                                                           
3 Unió Democràtica de Catalunya. 
4 Hermandad Obrera de Acció Catòlica. 
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El 1.947 naixia la JOC5 en un primer moment sota la sigla JOAC6; ambdues, JOC i HOAC, 

com a organitzacions nacionals espanyoles. Procedien de moviments de Bèlgica i França i 

varen pactar amb L’Acció Catòlica diocesana oficial de Barcelona, presidida per Ferran 

Llopis, el 1.953. La Jerarquia oficial malgrat avalés el règim polític, volia reconquerir la 

classe obrera tan allunyada de la fe. Volia que se seguissin les directrius de la doctrina social 

de l’Església, segons les possibilitats de cada moment. La JOC es convertirà en una instància 

critica, incòmoda, dins del mateix règim, incompatible amb l’esperit nacionalcatolicista, 

Casañas (1988: 102). 

La bibliografia seleccionada mostra que tant l’Acció Catòlica Diocesana, en aquesta nova 

etapa, com la JOC i l’HOAC, son moviments que si bé presenten resistència al 

nacionalcatolicisme oficial no es poden considerar moviments de resistència catalana activa. 

Pel que fa als moviments especialitzats de joventut de la Delegació Diocesana d’Acció 

Catòlica, si bé per la seva connexió amb l’Església oficial, obertament no podien ser 

catalanistes ni antinacionalcatolicistes, tenien bones relacions amb els altres grups catòlics 

dissidents. Eren sensibles als nous corrents catòlics francesos que s’apartaven del 

nacionalcatolicisme, i que compartien  amb  molts dels altres grups de la resistència catalana 

catòlica. Així trobem a Ferran Llopis, el seu president, signant l’acte de fundació del CC i 

intercedint a favor de Jordi Pujol davant Modrego. Els moviments especialitzats de la 

Joventut Diocesana d’Acció Catòlica, tenien versió masculina i versió femenina, separades. 

Consiliaris principals, mossèn Joan Batlles Alerm i Mossèn Josep Maria Bardés.  

Tampoc la revista progressista social El Ciervo, d’idioma castellà, fundada el 1.951, amb 

força èxit, i que encara funciona, tenia el component catalanista. Giovanni Cattini (2005), té 

un bon estudi sobre aquesta revista i l’allunyament del catolicisme català del nacionalisme 

franquista. 

El 1.949. Un altre grup, Franciscàlia, va néixer gràcies a la tenacitat i coratge d’un caputxí, 

Basili de Rubí, essent, segons diu Piñol (1993) que hi participava, un dels primers que va 

obrir el seu local a grups clandestins polítics, socials i universitaris, a partir del 1.950. 

                                                           
5 Juventud Obrera Catòlica. 
6 Juventud Obrera de Acción Católica 
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El 1951, es creà l’ICESB7 pel bisbe Modrego, essent els seu promotors  Emili Boix Selva i 

Mossèn Joan Antoni Ventosa. Era un intent de donar respostes al mon obrer sense allunyar-se 

de la doctrina de l’Església.  

En el seu llibre, Galí (1984),  retrata sintèticament la situació que es va trobar, al tornar l’any 

1.948 de l’exili mexicà on va estudiar Història a la Universitat de Mèxic, confirmant aquesta 

situació de la resistència i de l’escoltisme. Molt vinculat a l’escoltisme i als Minyons de 

Muntanya, que competien amb l’oficial “Frente de Juventudes”, explica també com 

l’escoltisme, de la mà de Mossèn Antoni Batlle, anava ressuscitant i formava part d’aquests 

grups i moviments  no conformes amb la situació. Finalment confluirien en la plataforma CC8 

cap als anys 1953 –1954. La seva  finalitat era actuar de grup de sensibilització nacional, 

política i social. Entre els membres hi havia Raimon Galí, Frederic Roda, Jordi Pujol, i 

Mossèn Josep Mª Bardés. Posteriorment aquesta plataforma es va fraccionar,  donant  lloc a 

varies línies d’actuació, com confirmen Tormo (1.995d) i Galí (1984).   

En aquest context varen tenir lloc les festes d’Entronització de la Mare de Deu de Montserrat. 

Al 1.947 el règim es va veure sorprès per unes celebracions que, aparentment, quadraven amb  

el format de l’Església de Cristiandat típica de l’època. Desenvolupades a Montserrat,  varen 

acabar essent un maldecap pel nacionalcatolicisme i una satisfacció per a la resistència.   

Varen  constituir la primera esquerda important en el monolitisme nacionalcatolicista pel seu 

to de catalanitat i de reconciliació. Varen costar el càrrec al governador civil Bartolomé 

Barba. Els autors posen de manifest que les festes dites, a més, varen configurar Montserrat 

com a símbol de la catalanitat i catolicitat del poble català, al temps que començava a prendre 

relleu el lideratge de l’Abat Escarré. L’organització de les festes, dirigida i coordinada per la 

comissió Abat Oliva, va ser un entrant de la “típica obra d’enginyeria organitzativa del 

temperament català”, que es posaria de manifest cinc anys després amb el Congrés Eucarístic. 

Aquestes festes, però, en circumstàncies molt més difícils, sense el suport oficial i sense 

finançament. També hi van participar aquests grups, juntament amb altres de catalanistes no 

vinculats a organitzacions seglars de l’Església; es veurà a paràgraf següent. Es va penjar la 

bandera catalana del penyal El Gorro Frigi, de la serralada montserratina, d'on no es podia 

                                                           
7 Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona. 
8 “Crist Catalunya” segons alguns. Per altres “Cristians Catalans”, Tormo (1995d) . El cert es que sembla que 
Frederic Roda un dels seus fundadors el va batejar com CC , sense més, perquè en l’acte de fundació va dir que 
tota organització havia de tenir nom. 
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retirar fàcilment. Clar precedent de la bandera desplegada a Sant Pere Màrtir durant el 

Congrés. 

 J. Fabre i VVAA. (1.978), i per suposat Risques et alt. (2006) com història més general de 

Catalunya, relata que hi havia una resistència interior ja des de ben aviat després de la guerra, 

catalana però no necessàriament vinculada amb els grups relacionats amb l’Església. 

Confirma J.Fabre, que moltes vegades hi havia membres i activitats resistents comunes. 

Aquesta resistència també va participar a les Festes de 1.947, a l’estesa de bandera de Sant 

Pere Màrtir i en moltes ocasions anaven imbricats uns i altres. No es pretén fer un estudi 

exhaustiu de la resistència catalana, però si volem deixar constància que a l’estudiar- la, s’ha 

de comptar amb aquest llibre que contempla, com diu, vint anys de resistència a Catalunya 

(1.939 – 1.959).   

La resistència catalana confessional, no solament es feia penjant banderes, amb escrits 

ciclostilats, pintades i altres actes d’aquest tarannà. Solé Sabaté (1.984) aporta una visió més 

de la realitat d’aquesta època. Diu que entre els catòlics inquiets, hi havia alguns que tot 

reflexionant sobre el passat, veient els desastres que s’havien sobrevingut, arribaven a la 

conclusió que s’havien de fer les coses de manera diferent per no topar amb la mateixa pedra. 

Diagnosticaven que el catalanisme d’abans de la guerra, no havia sabut integrar les variades 

tendències i reivindicacions socials i polítiques en un front aglutinador i no separador. I varen 

arribar, segons diu, a la conclusió que ara hauria de ser el nacionalisme català el que, per 

sobre de diferències de tot tipus, brindés l’oportunitat de aixoplugar-se a tots els que ho 

volguessin i que estiguessin disposats a treballar per aconseguir una Catalunya de veritat i en 

pau.  Ni tan sols el catolicisme seria una condició indispensable. El catalanisme hauria 

d’evolucionar necessàriament per no caure en els errors del passat.   

Després de la creació del CC les coses varen evolucionar, però aquesta ja es una altre etapa. 

 

6. Conclusions. 

Malgrat les conclusions parcials que ja s’han anat esmentant en els diferents apartats,  

podríem formular,  vist el panorama historiogràfic consultat, les següents conclusions 

generals: 

Hi ha  suficient informació i publicacions per poder caracteritzar el nacionalcatolicisme, els 

seu trets definitoris i la seva aplicació en aquest període concret que s’estudia. Presenta 

diferents formulacions teòriques, la majoria al voltant de la consubstancialitat entre 
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catolicisme i pàtria espanyola, que es formula com una simbiosi Esglèsia-Estat i es passa a 

simbiosi Estat franquista -Esglèsia espanyola.  

Hi ha coincidència sobre la seva aplicació al període franquista, encara que uns autors el 

limiten a aquest època, tot i reconeixent els seus fonament històrics, mentre que altres 

ressalten el seu origen històric, afirmant que era ja una realitat preexistent al franquisme. 

Alguns autors assenyalen que no és un fenomen exclusivament espanyol. 

Alguns autors li reconeixen el caràcter de doctrina mentre que altres l’usen simplement com a 

caracteritzador del seu relat històric referit al període franquista. Tot estan d’acord en la seva 

vigència en el període franquista, com a conseqüència del pacte entre l’Església i el Règim. 

També hi ha unanimitat que el pacte, la simbiosi, va beneficiar a ambdues parts, però no va 

estar exempta de tensions. Cada part defensava la seva primacia. Cada part en tragué profit. 

Algun autor es mostra preocupat per la possible revitalització i actualitat del fenomen 

nacionalcatolicista. Es un possible camp d’estudi. Altres camps d’estudi s’assenyalen en el 

text. 

La seva aplicació a Catalunya està ben estudiada i hi ha abundant i bona bibliografia, que 

reflecteix les seves vicissituds ateses les característiques especials de la societat catalana quan 

a autonomia perduda, a durada de la guerra i a repressió de tot ordre, i tenint present 

l’obsessió de Franco contra el “rojoseparatismo”. La doctrina del nacionalcatolicisme va ser, 

però, la mateixa a tot arreu. Era incompatible amb qualsevol nacionalisme que no fos 

l’espanyol de matriu castellana. Tots els autors hi coincideixen. 

També queda clara l’acceptació, acomodament o tolerància, majoritària,  de la societat 

catalana davant el retorn a una Església de Cristiandat i a un règim que al menys 

proporcionava ordre, tranquil·litat i possibilitat de guanys materials a les elits econòmiques. 

També queda clara l’existència de sectors que no hi estaven d’acord ni amb el 

nacionalcatolicisme ni amb el règim des de bon principi del franquisme. 

Sobre el Congrés Eucarístic no hi ha tanta profusió de bibliografia però la que hi ha, sigui pel 

tractament directe del tema o bé per integració al relat, està d’acord en el paper d’ajut al 

règim en la seva consolidació internacional, d’afavoridor del Concordat i d’accelerador de 

l’acord amb Estats Units.  

Queda clar també que en la vessant interior, la manifestació cimera de l’Església de 

Cristiandat, no organitzada com a manifestació política, sinó com a manifestació religiosa, va 
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connectar amb la societat i va consolidar el règim. La participació ciutadana va ser majoritària 

i entusiàstica, com ho va ser-ho també, la participació en l’organització del Congrès  de la 

societat civil catalana. Novament es va posar en marxa la capacitat “d’enginyeria 

organitzativa, típica del temperament català”. La consolidació del Règim, entre les elits 

econòmiques i empresarials va rebre una forta empenta amb motiu del revulsiu econòmic del 

Congrés i de l’obertura a l’exterior que va representar. 

Una vegada més l’Església, amb la simbiosi nacionalcatolicista, ajudava a la consolidació 

nacional i internacional del règim franquista. El govern va veure l’oportunitat i es va bolcar i  

va manipular el Congrés. 

La ciutat de Barcelona va recuperar la seva projecció internacional, a la vegada que es va 

veure beneficiada per una sèrie de transformacions urbanístiques. El contacte de la societat 

amb l’exterior es va incrementar paulatinament, en els dos sentits, a partir del Congrés.  

Es va generar una resposta de catolicisme social al greu problema de la vivenda, amb la 

creació d’un Patronat,  promotor d`habitatges a bon preu i amb una qualitat superior a les 

d’iniciativa oficial o benèfic social.  

Hi va haver una oposició interior que no estava d’acord amb el Congrés. Uns, tant a dintre 

com a l’estranger, pel seu caràcter precisament d’acte de Cristiandat, oposat als nous corrents 

de l’Església;  altres s’oposaven a que es celebrés en un país totalitari; i altres donaven 

testimoni d’una oposició resistent  interior de caire catalanista. 

En general la historiografia, no tota, posa de manifest l’acte de Sant Pere Màrtir. Hi ha força 

bibliografia que tracta de la resistència catalana, de base confessional, a l’empara de la 

protecció que els hi atorgava els pactes Església- Estat i la postura ferma dels dos cardenals 

primats, Gomà i  Plá i Deniel en defensa de l’Església i la seva independència. 

Es constata el caràcter fragmentari i col·laborador dels grups aïllats resistents, de base 

confessional o no, haguda compte de les circumstàncies adverses  que es vivien a l’època.   

Cobren especial relleu les Festes d’entronització se la Mare de Deu de Montserrat, el 1.947 i a 

recuperació de Montserrat com a símbol de catolicitat i de catalanitat. Foren  un antecedent 

del Congrés en l’expressió pública davant els jerarques del règim, de la resistència catalanista. 

La plataforma CC (1953-54) apareix com la fita que d’alguna manera marca la reunió 

d’aquests grups resistents de base confessional i marca el començament d’una nova etapa del 

catalanisme, diferent del d’abans de la guerra.  
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