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Aquest  treball  vol  continuar  en  el  coneixement  de  la 
trajectòria del filòsof i escriptor vallenc  Josep Miquel i 
Macaya,  del  qual  l’any  2010  en  donàrem  notícia 
juntament amb el bon amic Narcís Figueres, en un article 
publicat a la revista gironina  Quaderns de la Selva1,  en 
aquesta ocasió presentem un segon epistolari localitzat a 
l’Arxiu Històric  de  Tarragona,  concretament en el  fons 
personal  de  Mn.  Ramon  Muntanyola  i  Llorach2 i  que 
correspon  a  les  cartes  intercanviades  entre  ambdós 
personatges.

Abans de comentar el contingut de les missives voldríem 
presentar breument els dos personatges, Josep Miquel i 
Macaya,  va  néixer  a  Valls  el  1907,  de  petit  estudià  al 
col·legi  de  Sant  Gabriel  d’aquesta  ciutat,  on  de  jove 
participa activament en la seva vida associativa vinculada 
amb el catolicisme, així en els anys vint és membre de la 
Congregació  Mariana  de  Valls  i  escriu  en  les  revistes 
locals l’Estel Marià, Acció Comarcal, La Crònica de Valls 
(1928-1932),  El  Temps (1931)  i  en  d’altres  de  la 
demarcació com  La Veu de Tarragona (1928).  El  1927 

1 Josep M. Grau Pujol-Narcís Figueras Capdevila, “Josep Miquel i Macaya i  
Francesc Roig i Ferran. Epistolari entre dos apassionats pels llibres (1956-
1981)”,  Quaderns de la Selva (Santa Coloma de Farners) 22 (2010), ps. 199-
208,  (disponible  a Internet al  portal  RACO (http://www.raco.cat/).  Sobre 
Josep Miquel i Macaya vegeu la necrològica que li dedica el convilatà vallenc, 
Pere  Català  Roca,  “Un  altre  amic  en  l’enyor:  Josep  Miquel  i  Macaya”, 
Cultura (Valls) 558 (gener 1996), p.13, malauradament el seu traspàs tingué 
escàs ressò al seu poble nadiu.
2 El  fons  fou  lliurat  per  la  família  Carulla  el  1995  a  la  Generalitat  de 
Catalunya gràcies a la intermediació de Josep Tremoleda i Roca, a qui vam 
conèixer a Santa Coloma de Farners. Per una visió general del seu contingut 
vegeu la nostra descripció, “El fons personal de Mossèn Ramon Muntanyola i  
Llorach”,  Arxius. Butlletí del Servei d’Arxius (Barcelona), 6 (1995), ps. 1-2. 
Josep Massot Muntaner ha estudiat una part de l’epistolari en l’article, “Deu 
cartes  de  Maria-Antònia  Salvà  a  Ramon  Muntanyola”,  dins  Miscel·lània  
Joan Triadú, Barcelona, 1993, ps. 243-262.
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sabem  que  treballa  com a  mestre  interí  a  Amposta,  el 
1932 es casa amb Maria Lleó i Martí i passen a  residir a 
la  Garriga,  on  continuarà  l’exercici  del  seu  magisteri  i 
emprendrà  cursos  de  català  (de  l’APEC),  a  la  comarca 
col·labora en la premsa local de Granollers, en especial al 
setmanari La Gralla (1932-1935),  el 1935 publica treballs 
a Criterion, revista trimestral de filosofia de Barcelona. El 
març de 1936 marxa amb la família a estudiar a l’Institut 
Superior de Filosofia a la Universitat Catòlica de Lovaina 
(Bèlgica)  i  posteriorment  a  Paris  a  l’Institut  Catòlic. 
Acabada la Guerra Civil retorna a Catalunya on continua 
la seva dedicació professional a l’ensenyament secundari, 
concretament a Osona, on romandrà fins a la seva mort, 
succeïda a Vic el 14 de desembre de 1995. El 1946 entrà a 
formar part  de la  penya literària  Verdaguer  a  Roda de 
Ter, juntament amb els poetes Josep Clarà Roca, Miquel 
Martí Pol i Mn. Francesc d’A. Espinalt, dedicada a l’estudi 
i promoció de la literatura catalana. Precisament des de 
Roda,  el  1951 envia cartes al seu amic Carles Riba3,  en 
aquesta etapa osonenca escriu a la premsa comarcal, com 
per  exemple  a  Ausona  (1971-1972),  sempre  que  pot 
participa  en  concursos  literaris,  on  obté  diversos 
guardons.  En  el  V  Certamen del  Centre  de  Lectura  de 
Reus del 1952 guanya el premi extraordinari amb l’obra 
“Breu  filosofia  de  les  coses  petites”,  que  editaria  la 
institució  organitzadora  el  mateix  any  en  un  gruixut 
volum (el  seu treball  ocupa les  pàgines 803-826).  Més 
endavant el 1974 assoleix un altre reconeixement en els 
Jocs Florals de Barcelona, amb “Elogi del llibre vell”, que 
es  publicaria  dos  anys  més  tard  en  la  Miscellanea 
Barchinonensia.  Al  llarg  de  la  seva  vida  aplegà  una 
important biblioteca personal especialitzada en filosofia, 

3 Cartes de Carles Riba II,1939-1952. Barcelona,1991.
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religió i literatura que ha estat dipositada a la Universitat 
de Vic, amb un total de disset mil volums4. Es relacionà 
amb  múltiples  personalitats  de  la  cultura  catalana  del 
moment,  sobretot  vinculades  amb  el  món  literari  i 
eclesial, aquest contacte el portà a escriure petits articles 
sobre els seus records, vivències i epistolari, especialment 
amb  motiu  de  la  defunció  o  aniversaris  de  naixement, 
sempre en llengua catalana, tot i la pressió de la dictadura 
franquista  que  ofegava  la  nostra  cultura.  Sovint 
aprofitava els textos que enviava a revistes per a editar 
petits opuscles o separates amb coberta de cartró.

Les  vacances  les  passava  a  la  comarca  de  la  Selva,  on 
comprà  la  rectoria  de  l’Esparra,  i  des  d’on  redactava 
molts dels seus escrits. A Santa Coloma de Farners envia 
articles a la revista local Ressò (1970-1971).

Entre els seus nombrosos opuscles impresos la majoria 
els  dedicà  a  la  glossa  de  preveres  i  religiosos  catalans, 
com per exemple Lluis Carreras (1955), Josep Montfort 
Martí (1984), el canonge Miquel Vilatimó (1982), el bisbe 
Torras  i  Bages  (1952),  el  cardenal  cambrilenc  Francesc 
d'Assís  Vidal  i  Barraquer  (1968),  el  caputxí  Miquel 
d’Esplugues (1971), el dominic olotí Josep M. de Garganta 
(1981),  el  colomenc  Bartomeu  Xiberta  (1968  i  1976), 
alguns  d’ells  filòsofs  com  Joan-B.  Manyà  Alcoverro 
(1977),  sense  oblidar  filòsofs  estrangers  com el  francès 
Jacques  Maritain  (1973)  o  l’alemany  Franz  Brentano 
(1981).  Altres  biografiats  foren  els  escriptors  Prudenci 
Bertrana  Comte  (1971),  Gilbert  K.  Chesterton  (1983), 
Joaquim  Ruyra  Oms  (1971),  Joan  Sales  (1973),  Octavi 

4 Sobre l’origen i formació de la biblioteca vegeu el seu opuscle,  Història  
dels meus llibres (1967) que es reeditaria per l’editorial Eumo el 1988 amb el 
títol Història d’una biblioteca.
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Saltor  Soler  (1982)  o  els  poetes  Joan  Pons  Marquès 
(1973) i Mn. Ramon Garriga (1976); filòlegs com Pompeu 
Fabra (1975) i Eduard Artells Bover (1971); historiadors 
com Jesús Pabon (1976);  polítics  com Francesc Cambó 
Batlle (1974), pintors com el vigatà Ramon Torrents Riu 
(1971  i  1989)  o el  barceloní  Josep Gaspar  Romero.  No 
descurà  els  temes  vallencs  sigui  com  a  memorialista, 
Records  d’infància (1977),  Josep M.  Capdevila  a  Valls 
(1979) o reivindicant convilatans seus,  Indaleci  Castells 
(1976),  Dos  llatinistes  vallencs (1976)  i  de  forma 
destacada el canonge Carles Cardó Sanjoan (Valls, 1884-
Barcelona,  1958),  així  en  redacta  dos  articles,  “Carles 
Cardó o l’humanisme cristià”, dins la Miscel·lània Carles  
Cardó (Barcelona,  1963,  ps.  57-61)  i  “Carles  Cardó  en 
l’anècdota”, dins  Quaderns de Vilaniu (Valls), 5 (1984), 
ps. 35-52) a més d’un llibret, Carles Cardó o el Senyaler 
(Vic,  1972).  També  redacta  el  pròleg  del  volum  dels 
treballs  premiats  en  els  Jocs  Florals  de  les  Festes 
Decennals  de  la  Mare  de  Déu de  la  Candela  del  1961, 
finalment  remarcar  que  la  seva  ploma  apareix 
habitualment a la revista Cultura de Valls (1968-1990). 

Gràcies al seu bagatge acadèmic, s’ocupa en traduccions 
d’obres de literatura o teologia, tant del francès com de 
l’italià,  així  el  1942  tradueix  el  llibre  de  Reginaldo 
Garrigou-Lagrange, Dios al alcance de todos (Barcelona, 
ed. Poliglota), el 1945, a Elvis Kraemmer,  Los padres de  
la  ciudad (Barcelona,  ed.  Albon)  i  La  providencia 
creadora d’Albert  de  Lapparent  (Barcelona,  ed. 
Atlántida); el 1947 a Angelo Portaluppi, El alma religiosa  
de Contardo Ferrini, 1859-1909 (Vic, ed. Sala) i més tard 
el 1960 juntament amb la seva esposa, a Daniela Krein, 
Vidas  turbadas (diario  de  una ginecóloga), (Alcoi,  ed. 
Marfil), de la qual el 1963 aparegué una segona edició. 
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Sobre el prevere Ramon Muntanyola5, nat a l’Espluga de 
Francolí (Conca de Barberà) l’any 1917, dir que el 1933 
ingressa al Seminari Pontifici tarragoní. Durant la Guerra 
Civil (1936) el seu pare i germà són assassinats a la Selva 
del  Camp  (Baix  Camp)  i  per  salvar  la  vida  s’exilia  a 
Mallorca,  el  1939 reprèn la  seva  formació  a  Tarragona 
fins el 1942,  quan serà ordenat sacerdot,  la  seva missa 
nova la celebrà a Cervià de les Garrigues, abans el 1940 
rep  a  la  seva  vila  nadiua  la  tonsura  eclesial.  La  seva 
primera  destinació  serà  a  l’Urgell  (vicari  de  Guimerà  i 
rector de Ciutadilla), posteriorment el 1944 es trasllada a 
Montblanc on exerceix de vicari i l’any següent a diferents 
parròquies de les Muntanyes de Prades (Farena, Mont-ral 
i Rojals), l’any 1946 se’l nomena ecònom dels Omells de 
Na Gaia i encarregat de Senan. El 1951 és traslladat a la 
Selva  del  Camp  com  a  vicari  i  encarregat  de  la  casa 
diocesana d’exercicis espirituals, en aquesta vila el 1954 
dirigirà  l’escola  parroquial,  finalment el  1960 és  enviat 
com a ecònom de Salou. A les darreries dels anys setanta 
se li  diagnostica una leucèmia,  per la qual cosa la seva 
salut  anirà  minvant.  Per  afavorir  el  seu  repòs  i 
recuperació realitza estades a Rialb, Riells de Montseny i 
la Garriga, la mort li arribaria el 10 de setembre de 1973.

En  el  camp  literari  destaca  com  a  poeta  i  participa 
activament en Jocs  Florals,  el  1968 a Zuric i  el  1972 a 
Ginebra,  on  obté  en  ambdós  la  viola  d’or  o  com  a 
mantenidor  el  1947,  als  de  Vallfogona  del  Riucorb. 
Militant actiu en la defensa de la llengua catalana, entre 

5 Per  ampliar  la  biografia  de Mn.  Muntanyola  us  remetem a dues  obres 
bàsiques, la primera col·lectiva,  Miscel·lània Mossèn Muntanyola,editat en 
dos volums l’any 1974 a Vila-seca i  Salou i la segona de la mà del selvatà 
Eufemià  Fort  i  Cogul,  Ramon  Muntanyola,  testimoni  de  reconciliació, 
Barcelona,1977.
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1947 i 1950 edita, des dels Omells de Na Gaia, La Veu de  
la Parròquia,  una  mena  de  full  parroquial,  el  qual  és 
censurat per l’Arquebisbe Benjamin de Arriba y Castro, 
no  obstant  les  dificultats,  més  tard  entre  1951-1952, 
publica  la  revista  Ressò fins  a  la  seva  clausura 
governativa.  En  la  vessant  poètica  escriu  les  lletres  de 
nombrosos  goigs  d’arreu  de  Catalunya,  en  la  poesia 
agrupada en llibres, el 1947 surt a la llum, Ànima endins 
(reeditat el 1948 i 1955), el 1948 Infants, ocells i nadales, 
el 1959 Romiatge per la terra (ed. Selecta, de Barcelona), 
el 1963 per Torrell de Reus, també a Barcelona Eixàrcia, 
pòstumament el 1982, Llocs i focs (sota el segell de l’IET 
de  la Diputació  de Tarragona) i  el  1998,  Obra poètica 
(Abadia de Montserrat). 

En l’assaig històric reivindica la figura del prelat Vidal i 
Barraquer,  així  el  1969  publica  un  article  a  la  revista 
Qüestions  de  Vida  Cristiana amb  el  títol  “El  Cardenal 
Vidal i Barraquer: un pastor al servei del poble” (número 
48 (ps. 70-87), el 1970, a través de la cooperativa Estela, 
el llibre,  Vidal i Barraquer, Cardenal de la pau (traduït 
al  castellà  el  1974  per  l’editorial  Laia  de  Barcelona)  i 
reeditat el  1976 per l’Abadia de Montserrat. L’any 1970 
escriu una altra biografia, Montserrat Canals de Carulla:  
1879-1952. Esbós biogràfic.

En  la  pastoral,  és  convidat  sovint  en  la  predicació  de 
missions  en  pobles  i  ciutats,  on  destaca  per  la  seva 
oratòria, també cal esmentar la vessant de traductor així 
el  1962  tradueix  del  francès  l’obra  de  Louis-Joseph 
Llebret, Dimensions de la caritat (ed. Estela) i el 1964 la 
d’André Goden,  El Déu dels pares i  el Déu dels fills.  A 
més en el camp de la pastoral el 1960 publica  Breviari  
social  de  Pius  XII:  500  pensaments  de l’immortal  
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Pontífex (ed. Estela). Esmentar també el 1954,  El llibre 
de la Mare de Déu: eucologi de Maria  (ed. Selecta, de 
Barcelona).

En la relació epistolar entre Josep Miquel i Macaya i Mn. 
Ramon Muntanyola que presentem, hem localitzat  vuit 
cartes, la majoria enviades pel primer al segon (set) i sols 
una de resposta del darrer. Són escrites en català entre 
finals  dels  anys  seixanta  i  inicis  dels  setanta,  fins  a  la 
mort del prevere espluguí.

El  contingut  és  divers,  temes relacionats  amb amistats 
comunes,  amb la cultura catalana que intenta resistir  i 
mantenir-se  en  la  difícil  conjuntura  de  finals  del 
franquisme. Les referències a destacades personalitats en 
el  camp eclesial  o literari  són continues,  l’eix església i 
cultura és la base de la correspondència. L'avantatge de 
Josep Miquel  i  Macaya és la  geografia,  és  originari  del 
Camp de Tarragona, viu a Vic, prop de la ciutat comtal i 
disposa d’una segona residència a la comarca de la Selva, 
la qual  cosa fa que tingui  relació amb gent d’arreu del 
Principat, sense oblidar tampoc l’afany continu d’ampliar 
la  seva  biblioteca  amb  llibres  d’escriptors,  teòlegs, 
historiadors, etc.

L’estima  d’ambdós  al  país,  en  la  recuperació  i 
manteniment de la seva identitat i memòria històrica, a 
banda  de  la  fe  cristiana,  fa  que  s’esmenti  a  diverses 
personalitats  il·lustres,  com  l’Arquebisbe  Vidal  i 
Barraquer  (Cambrils,  1868-Friburg,  1943),  del  qual 
precisament  Mn.  Muntanyola  en  preparava  la  seva 
biografia;  el  teòleg  i  humanista  Carles  Cardó  Sanjoan, 
hereu  del  pensament  del  bisbe  Josep  Torras  i  Bages  i 
Jaume  Balmes;  el  filòsof  i  crític  literari  Josep  M. 
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Capdevila  Balanzó  (Olot,  1892-Banyoles,  1972)  o  molts 
d’altres.

La recuperació i publicació d’epistolaris d’aquest període 
del  tardofranquisme  ens  il·lustra  de  l’activitat  del 
catalanisme  en  la  clandestinitat  o  en  actes  vinculats  a 
l’església  catòlica  de  base,  que  lluny  de  les  actituds 
col·laboracionistes de la jerarquia amb el règim opressor 
del  general Franco, permeteren un respir i  un espai  de 
sosteniment  a  la  nostra  cultura,  que  facilità  el  seu 
manteniment fins els nostres dies. Esperem que aquesta 
aportació pugui ajudar a altres investigacions, a la vegada 
que reivindicar les dues figures de Josep Miquel i Macaya 
i Mn. Ramon Muntanyola.

Apèndix Documental A. Cartes enviades 
per Josep Miquel i Macaya a Mn. Ramon 
Muntanyola i Llorach (1971-1973), 
conservades a l’Arxiu Històric de 
Tarragona (AHT, Fons personal Mn. 
Ramon Muntanyola)

1. Signatura 976 
Vic, [anys seixanta?].

Benvolgut amic:

Déu vós guard.

Em  dieu  que  treballeu  en  el  llibre  sobre  l’enyorat 
cardenal  Vidal  [i  Barraquer],  jo  semblantment  vaig 

9



tractar-lo molt, però molt. Conservo d’ell molts records, 
l’últim el Dissabte Sant de 1936, érem com cada any a 
Tarragona,  a  casa  de  Miquel  Vilaró,  al  migdia 
coincidirem  amb  Montoliu6 i  senyora  [Júlia  Vidal],  a 
Palau [Arquebisbal de Tarragona], en anar a felicitar la 
Pasqua. Això i després a Barcelona, amb Montoliu, havia 
estat motiu de conversa.

Aixis  que us interessen notícies,  jo en sé un niu,  però 
com  podeu  comprendre  les  reservo  per  al  meu  llibre, 
tanmateix no té l’aire de biografia, sino més aviat d’ordre 
psicològic. Ara davant el vostre el suspenc, no em ve d’un 
dia  i  altrament  tinc  altres  coses  que  han  de  passar  al 
davant,  penseu que  havia  passat  hores  parlant-hi  junt 
amb Lluís  Carreras7,  el  doctor Lluís  l’ajudà molt,  i  era 
home de confiança. Diré coses que ningú no sap i sols sé 
jo perquè Carreras era un amic i padrí del meu fill Lluís. 
A  més  a  més  de  Carreras,  l’home  més  important  de 
Catalunya, li conservo 452 cartes enviades a mi o bé la 
meva  dona,  i  de  tant  en  tant  hi  surt  el  cardenal,  tinc 
encara  algunes  fotografies  meravelloses,  una 
veritablement única.

Nosaltres vàrem viure un moment bo del país, aquests 
homes han desaparegut i sols queden mitjans o res, ha 
passat una hora de glòria i àdhuc una clerecia romana, 
com  deia  Bordoy  Torrents,  l’endemà  d’acabar-se  la 
Guerra Civil.

Tinc enllestit un Carles Cardó, el meu centenari i fins i 
tot d’un mateix carrer. L’editaran a Valls8.

6 Es  refereix  a  Manuel  de  Montoliu  i  Togores,  crític  i  historiador  de  la 
literatura (Barcelona, 1877-1961).
7 Sobre aquest personatge Josep Miquel i Macaya l’any 1955 a Vic  edità una 
monografia, El Dr. Lluís Carreras, prevere de santa memòria, 123 ps.
8 Sobre Carles Cardó abans a l’any 1963 a Barcelona havia publicat un article 
a la  Miscel·lània Carles  Cardó amb el títol,  “Carles Cardó o l’humanisme 
cristià”,  (ps.  57-61),  però  posteriorment  l’any  1984,  redactaria  un  altre 
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2. Sign. 1.437
[Vic, anys setanta?]

Mossén:

Li passo aquesta part de proves perquè vosté pugui anar 
treballant. Ja procuraré mirar les altres aviat.

Les notes dels papers adjunts corresponen a un puntet (.) 
blau sobre les proves. Ja em dirà si ha de ser així.

Cordialment,

J[osep] Miquel [i Macaya]. 

Si mai pugeu a Vic, hi sereu ben rebut, val la pena perquè 
la  biblioteca,  tot  d’ordre  filosòfic  i  teològic,  és  ja  de 
36.000  volums  de  casa,  més  important  del  país.  Així 
dintre un o dos anys faré cap a una gran rectoria rural, 
no  del  bisbat  de  Vic-que  hem  comprat  i  anem  a 
restaurar,  perquè  junt  amb  pintures,  talles  i  objectes 
antics no es perdés o els fills ja no sabran on posar-ho 
se’n desfaran.

Bé caríssim, seguiu endavant amb el vostre llibre, sabeu 
que us estima aquest antic amic, in Domino.

Josep Miquel i Macaya.

Plaça de la Pietat, 7, principal,Vic.

[PD]  Fa  40  anys  que  tracto  la  Cartoixa  i  sóc  talment 
cartoixà. El viure i el final del doctor Vidal a la Vallsanta, 
casa estimada (…)9

treball, per a la revista de l’Institut d’Estudis Vallencs, Quaderns de Vilaniu, 
de Valls (núm. 5), “Carles Cardó en l’anècdota” (ps. 35-52) i aquest mateix 
any un altre petit opuscle, Carles Cardó o el senyaler.
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3. Sig. 1.270.
Vic, 6 abril, 1971.

Mossen Ramon Muntanyola

La Garriga.

Estimat amic: Déu vós guard.

Quatre  ratlles  per  tal  de  regraciar-vos  la  visita  d’ahir. 
¿Com  el  meu  senyor  ve  a  la  meva  casa?  No  podeu 
figurar-vos l’alegria  rebuda.  Gràcies,  estimat.  Desitgem 
que us milloreu, m’heu fet patir tot aquest temps i a més 
d’ença de Sant Josep.

Llegiu-me  les  meves  cosestes,  després  sincerament, 
digueu de cadascuna que us sembla. Demà ens anem a 
l’Esparra, fins el 17 o 18. Trameteu-nos-ho allí. Veurem 
Josep M. Capdevila10 i mossén Pere Ribot11 i parlarem de 
vós.

Bé sabeu, que tot i no veure’ns bo i mai, tenir un amic 
d’hora de germà, que us estima,vol que us poseu bé i que 
em tingueu en el racó de la vostra benevolença.

Ben vostre in Domino.

Josep Miquel i Macaya.

Plaça de la Pietat, 7, Vic.

9 En relació al cardenal Vidal i Barraquer es refereix a la cartoixa suïssa de 
Valsainté i a la catalana, a la de Montalegre, precisament de la darrera Josep 
Miquel i Macaya l’any 1977 li dedica un opuscle, Corpus a Montalegre. 
10 Sobre la seva persona publicà dos treballs,  el primer l’any 1979 des de  
l’Esparra,  Josep M. Capdevila a Valls i  el  segon des de les  pàgines de la 
revista vallenca Cultura, “Josep Maria Capdevila”, número 495 (1990), ps. 7-
9.
11 El poeta i prevere Mn. Pere Ribot i Sunyer (Vilassar de Mar 1908-Girona, 
1997), era amic d’ambós.
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4. Sig. 1.280.
Vic, 5 de maig 1971.

Estimat:

Déu vós guard.

Quatre mots pel següent:

El dissabte 15, que us esperem, feu una cosa, veniu ben 
d’hora, us duré a veure al museu, hi ha d’un any, al pis de 
dalt,  que  s’ho  val,  després,  si  no  el  coneixeu,  us 
presentaré al noi doctor Masnou, us va bé? No cal que 
escriviu. D’aquest hotel Blancafort en tinc tot de records, 
era molt amic, del fill del seu amo, el músic Manuel, que 
tantes de músiques de concert ha escrit, més gran que jo, 
i  a  més  nosaltres,  vàrem  viure  un  any  a  la  Garriga,  i 
s’escaigué en les dues llargues temporades de romandre-
hi malalt del fetge, el nen P. Robert Maria de Manresa, 
l’home  de  més  cultura  de  Catalunya.  Si  l’havia  tractat 
tant i tant a Barcelona, al Blancafort en set o vuit mesos, 
vaig passar-hi centes d’hores12.

Ja  veieu  com  el  nom  vostre,  em  du  de  la  mà,  el  de 
l’excepcional caputxí, ja en parlarem.

Records de la meva dona, conserveu-vos, com vaig veure 
que heu canviat; Déu sempre ajuda, si hom és lliura a la 
seva voluntat o a l’abandonament del tot en ell.

Adéu, fins el 15 i sabeu que us estimo, agraeix les vostres 
visites i us abraça,

In Domino,

12 Manuel de Blancafort i de Rosselló (la Garriga1897-Barcelona, 1987), el 
seu  pare  Joan-Baptista  Blancafort,  era  propietari  del  balneari  del  mateix 
nom a la Garriga.
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Josep Miquel i Macaya.

[PD]  El  16,  l’endemà,  anem a Banyoles  a  veure  Josep 
Maria Capdevila. Dissabte i diumenge 8 i 9 a Barcelona.

5. Sign. 1.287.
Vic, 28 de maig 1971

Mossén Ramon Muntanyola

Salou

Estimat:

Déu vós guard.

Us fem ja a Salou, us veiem en estat millor, si bé encara 
refent-vos. Com esteu doncs?

Aneu  millorant  de  mica  en  mica  hom  torna  a  la 
normalitat  usual,  tot  ha estat  un malson.  Ara,  que cal 
tenir  seny  i  ço  que  fou  un  motiu  per  tal  de  caure, 
allunyar-lo per sempre més.

A  Banyoles  es  donà  el  vostre  encàrrec  a  Josep  Maria 
Capdevila, ja us escriurà, i segurament el llibre donarà 
lloc a algun article de crítica literària. Surten en revistes 
desfetes perquè no hi ha res més, se les reprodueix en 
d’altres i  després s’apleguen,  triats en volum. D’aquest 
amic,  us  recomana  l’aplega  novellament  eixida,  Del 
retorn  a  casa,  editor  Pòrtic,  70  pessetes.  Veureu  que 
Capdevila és un esperit finíssim i com a crític, el millor 
que  hi  ha  hagut,  ple  de  salesiasianisme  i  una  prosa 
bellíssima.  Potser  és  qui  maneja  millor  la  llengua  en 
l’hora  actual,  és  clar,  entre  la  gent  gran,  perquè  en el 
jovent no hi ha res que s’ho valgui massa.
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He llegit el llibre amb tot l’interès, i de gust, no ho he 
pogut fer fins avui, 27. Us enganyaré si us dic que m’ha 
plagut moltíssim? A moments hi he sentit alguns ressons 
verdaguerians, d’altres un estil sempre propi, i enllà un 
maneig  de  la  llengua  molt  just  i  àdhuc  d’una  tria  de 
vocabulari molt encertat. D’alguns us en felicito, perquè 
tenen tornaveus antics, i això a mi m’és plaentíssim. De 
manera més volguda, us plaudeixo, i poso per damunt de 
tot la seqüència a mossèn Josep Prat. ¿No ho considereu 
una  petita  obra  mestra,  encara  ço  que  té  de  més 
sobresortint el llibre?

És dir: He passat una bella estona en aquesta lectura. Jo 
mai he fet cap vers, ni en faré. N’he llegit per amor, per 
ofici, molts, tots els dels país, i m’hi trobo d’allò més bé. 
Fa  uns  dies  que  puguí  comprar  l’edició  completa 
d’Homer,  en  edició  traduïda  de  Lluís  Segalà13,  el  gran 
mestre, m’hi ha plagut molt, d’esguard del record se n’ha 
anat envers  anys enrerra,  envers  els meus Pere Màrtir 
Bordoy  Torrents,  després  de  vidu  dos  cops,  mossén, 
secretari  de  l’Institut  d’Estudis  Catalans,  secció  de 
Ciències, i el canonge Josep Maria Llovera, tant tractat i 
estimat,  dels  quals  reprodueix  traduccions,  d’ambdós 
d’Homer,  i  pertocant  a  Llovera14,  el  situa  talment,  el 
primer  traductor  català  d’Homer,  al  qual  creu,  per 
damunt  dels  reessidísims alemanys,  Voss  i  Jordan.  Si, 
llegir  poesia,  per  l’emoció,  deia  el  meu  mestre  i 
entranyable  amic,  Manuel  de  Montoliu,  i  després  pel 
llenguatge. Ja us vaig dir que la llengua, és la meitat de la 
meva  pobra  hisenda  o  de  l’ànima,  deia  semblantment 
Verdaguer. Un mot ben prist, ben exacte, emprat en el to 
poètic,  creant  bellesa,  etc.  És  veritablement,  tot  un 
festival de l’esperit.

13 Filòleg i hel·lenista (Barcelona, 1873-1938).
14 Josep M. Llovera i  Tomàs (Castelló d’Empúries 1874-Barcelona,  1949), 
prevere, sociòleg i escriptor, traduí Horaci, Homer, Ciceró i Sant Agustí.
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No m’oblideu en les coses que aneu publicant, em fareu 
tot de bé, en trametre-me-les, potser ningú no hi tindrà o 
hi té tant de mirament. De vegades tardo dies a llegir-ho, 
quan el moment ve, si voleu àdhuc és la més pensada, 
hom s’hi lliura a cor que vols i en treu tot el suc.

Bé, estimat, m’ha estat un artós plaer de poder conversar 
amb vós una estoneta.  Demà ens  en anem tres dies a 
l’Esparra,  a  descansar  un  xic.  És  la  terra  de  Prudenci 
Bertrana i de Joaquim Ruyra. Terra de boscos d’alzines 
sureres, però sobretot terra de bell parlar, abundós i que 
es  perdrà  amb  aquest  inaturador  èxode  a  la  capital, 
engolidora i llevadora de l’ànima.

Records de la meva dona, i  vós sabeu que sempre és al 
vostre manar, us Domo.

Josep Miquel i Macaya.

6. Sig. 1.304
Vic, 6 d’agost 1971.

Benvolgut amic:

Déu vós guard.

Ens és del tot agradosa la vostra amable lletra.

Tanmateix, no hi ha encara cinc minuts que l’he rebut i ja 
s’hi contesto. Amb les llargues converses amb Capdevila-
fa quaranta-cinc anys que duren-, ens diem, i ell més que 
jo, que el nostre país, que no s’escriuen cartes, que no es 
contesten, la qual cosa vol  dir  que el jo humaníssim o 
humanístic no existeix. No hi ha la senyoria de l’esperit 
francès. A França ens deien amb el bo de l’àngel gran és 
la Grècia d’ahir. Tot això se us diu com ni se m’ha dit res 
de la biografia del cardenal, ni d’aquesta contesta, ni al 
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cap de mesos hom no sap res sobre aquell llibre, cregueu 
sincerament: me d’aimemé de cent vegades us he dit que 
més valdria d’haver nascut a Bèlgica, Suècia, etc.

Bé,  deixem-ho,  veig  però,  que  encara  no  rutlleu  bé, 
perquè jo em creia o si més no us feia a Salou, i no és 
així. Vigileu molt caríssim. Cal estimar la vida, cal tenir-
ne bona i bella cena. En aquest viure nostre sols hi som-
tot i allà-de pas-, una sola vegada. Us desitgem sí, una 
bona salut, tornar a la normalitat, bé, refet, això si,doneu 
senyal de vida, i no com ara que heu estat no sé el temps 
sense obrir la boca.

Hem estat tres setmanes a l’Esparra, aquesta setmana i 
l’altre la passarem a Vic, després a partir del 15 d’agost, 
revindrem  al  nostre  racó  habitual,  terra  habitual  de 
Prudenci Bertrana i a tocar de Joaquim Ruyra, la terra 
del bell parlar, de l’alzina surera, de l’aire en marinada, 
talment com en cap altre lloc de Catalunya.

Conserveu-vos  caríssim.  De  casa  us  arriben  tot  de 
records i desitgs que us volen en la millora, de mi encara, 
la mateixa cosa, però amb una abraçada, in Domino.

Josep Miquel i Macaya

[PD] Ja veieu el  cas  desgraciat  del  pare  Llimona15,  un 
pitjor la carta del dominical als diaris, carta o nota; ahir 
en Marcelo16 m’escriví una carta molt bona i em tramet 
l’últim llibre que ha publicat. Jo he estat el primer des de 
Presència,  en  aquesta  carta  que  volte  molt,  contra  els 
errors,  esperit  divagador,  sense precisar,  que hi  ha als 
escrits censurats. Després ahir, també Manyà escriu, així 
ho engegaran tot a passeig.

15 Es  refereix  al  caputxí  Jordi  Llimona  Barret  (Barcelona,  1924-1999), 
lluitador antifranquista.
16 Segurament es tracta de Marcelo González Martín,  bisbe de Barcelona 
(1964-1971).
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7. Sign. 1.343.
[L’Esparra], Juny 1973

Benvolgut:

Déu vós Guard.

Sé que deveu estar millor, perquè uns amics diuen que 
ahir vegeren que donàveu la comunió.

Vaig escriure-us fa dos mesos per un sonet. No és rebé 
contesta.  Havia  d’anar  al  recordatori  sols  hi  ha  el  de 
Ribot.

Ara s’editarà tot el de la resta: Sermó del camp, cine i 
paraules de l’alcalde de Ripoll, poesia de mossèn Ribot, 
llegida al dinar, discurs meu d’oferiment molt treballat, 
discurs  de  mossén  Jaume,  etc  i  una  segona  part,  text 
original,  escrit  a  petició  meva  d’un  cercle  d’amics, 
d’exaltació  del  sacerdoci:  Octavi  Saltor,  Ansclari 
[Mundó], [Manuel Bertran] Oriola,  Camil  Geis17, Lluís 
Gener  i  Janer,  etc.  Tots  de  caràcter  teològic,Vicent 
Capdevila-fill  de  Josep Maria  Capdevila-  veritablement 
magistral, Jaume Sarri [Muntada], canonge de Solsona; 
bisbe d’Astorga18… Antoni Griera19, Roig i Llop20, etc., i 
una  carta  inèdita  de  Josep  Maria  Capdevila,  quan 
contesta d’Amèrica al  seu fill  Vicent Mañé,  advocat en 
haver-li  dit que cal ésser sacerdot. Hi calen uns versos 
curts, un sonet, el que vulgueu. Feu-m’ho. Tots aquests 
noms  ja  han  lliurat  l’orginal,  el  tinc.  Caldria  que  ho 
tingués abans del 20 de juliol.

17 Camil Geis Parragueras (Girona,  1902-Sabadell,  1986), prevere,  poeta i 
músic.
18 Del  1967  al  1994  ocupà  la  seu  del  bisbat  d’Artorga  Antonio  Briva 
Miravent.
19 Antoni Griera Gaja (Sant Bertomeu del Grau, 1887-1973).
20 Tomàs Roig i Llop (Barcelona, 1902-1987), escriptor.
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Ens anem a l’Esparra, demà, fins el 20. El 5 de juliol faig 
65 anys, el passarem sols. M’enduc solament el breviari 
cartoixà que no deixo  mai. Podeu enviar-me els versos, 
doncs, a l’Esparra.

Com esteu? … 

Records de casa,

vostres in Domino exim corde

Josep Miquel i Macaya

Mas la Rectoria

L’Esparra (Girona, per Sils)

B. Carta enviada per Mn. Ramon Muntanyola 
i Llorach a Josep Miquel i Macaya (1970)

8.Sign. 879
Salou, 1 juny 1970.

Benvolgut amic:

Heu de perdonar el  meu retard a contestar les vostres 
cartes,  tant  afectuoses  i  interessants,  i  que  tant  us 
agraeixo. Una pluja de correspondència, amb motiu de la 
publicació  del  meu  llibre,  m’ha  impedit  de  quedar  bé 
amb un estol d’amics.

Prenc  nota  de  totes  les  suggerències  i  de  tots  els 
advertiments que, com bon amic, em feu, i no cal dir que 
els tindré en compte en futures edicions.

Molt em plauria tenir una llarga assentada amb vós per 
tractar  d’una  sèrie  d’afers  concernents  a  l’Ésglésia  de 
Catalunya.  Poques  persones  estan  documentades  com 
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vós  pertocant  a  aquesta  temàtica.  La  correspondència 
que sostinguereu amb el doctor Lluís Carreras ha de ser 
un pou d’un valor incalculable.

Us  adjunto els  Goigs de  Santa Maria  del  Mar i  tindré 
cura  d’adquirir-ne  d’altres   advocacions  per  tal  que 
pogueu incrementar la vostra col·leció goigista.

Ultra la gratitud per les  puntualitzacions epistolars,  us 
expreso els mateixos sentiments pel material vostre que 
he pogut  utilitzar  per  al  meu estudi  biogràfic  sobre  el 
cardenal Vidal i Barraquer.

Prego  Déu per la vostra salut i pel vostre optimisme. La 
vostra ploma i el vostre testimoniatge és d’un gran preu.

Ben vostre en Crist

[Observació:  El paper és imprès amb el  membret de la 
parròquia de Santa Maria de Salou. En la còpia no hi ha 
la signatura de Mn. Muntanyola].

Article publicat a la revista Quaderns de Vilaniu 
(Valls), 62 (2012), ps. 61-72.
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