Homenatge al cardenal Vidal i Barraquer

Homenatge al cardenal Vidal i Barraquer
La Generalitat de Catalunya enalteix la ﬁgura de l’arquebisbe de Tarragona en el
150è aniversari del seu naixement
08 Novembre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, és aquest el nom complet del també anomenat cardenal
de la pau. Després de 150 anys del seu naixement, de 75 de la seva mort a Suïssa i de 40
anys del retorn de les seves restes mortuòries. Es commemora, enguany, l’any oﬁcial del
Cardenal Vidal i Barraquer; teòleg, cardenal i arquebisbe de Tarragona.
En aquest marc de celebració la Generalitat va retre homenatge a aquest gran cardenal
català. Conegut sobretot, pel seu paper com a defensor de la independència de l’Església,
respecte del poder de l’Estat. També, un dels principals meritoris del manteniment de la
llengua catalana ﬁns avui, per la seva aportació des dels textos catequètics i en la predicació.
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Personalitats presents
Durant l’acte van intervenir el president de la Generalitat, Quim Torra; la consellera de
Justícia, Ester Capella; el director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, Manuel Maria
Fuentes; i l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza. Un acte que va comptar amb la presència
de representants eclesials. Com el cardenal Lluís Martínez Sistach, l’arquebisbe de
Tarragona, Mons. Jaume Pujol o el bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Sergi Gordo. A més,
també es va comptar amb la interpretació musical de la Coral Verge del Camí de Cambrils,
coincidint amb la celebració del seu 50è aniversari.

Cardenal Vidal i Barraquer, una trajectòria per recordar
Fill de Cambrils, ordenat sacerdot a Tarragona, convertit en bisbe de Solsona, ascendit a
arquebisbe de Tarragona i ﬁnalment, creat cardenal. Aquesta és la trajectòria del card. Vidal i
Barraquer, una ﬁgura recordada entre molts per la seva ﬁdelitat als seus ideals, sempre
propers a la seva terra.
Per aquest motiu, el cardenal català va negar-se a signar la carta de l’episcopat espanyol de
suport a Franco, fet que el va acabar convertint en enemic del règim i va haver d’exiliar-se
durant la Guerra Civil. “La seva actitud d’home creient, tant cristiana com ètica, apel·la a la
nostra consciència còmoda i adormida” deia Mn. Manuel Maria Fuentes.

Recordant el llegat del cardenal català
El president Quim Torra aﬁrmava que “cal tenir present el llegat del cardenal de la pau.
D’aquella Església compromesa amb el país, que va estar al costat del seu poble i que va
apostar clarament per la pau, pel respecte, per l’humanisme, per la llibertat i per la cultura”.
Enguany es commemora la ﬁgura d’un home creient amb una actitud ètica que cal ser
recordada. Amb la fermesa i voluntat d’una Església compromesa amb el poble.
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