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El temps corre i passen els anys i les persones pas·
sem també amb el temps. Laura Pastor, militant 
carlina en la lluita antifranquista, una valenciana 
d’aquelles que també han fet història, ha mort a 
l’edat de 84 anys. Nascuda a Cantavella (Terol) 
l’any 1934, es va llicenciar en Història per la Uni·
versitat de València. Fou becària del Consell Supe·
rior d’Investigacions Científiques (CSIC) i de l’Ins·
titut Benedetto Croce de Nàpols. Estava jubilada 
com a professora d’història.

Tot i que no la coneixia personalment n’ha·
via sentit a parlar gaire des del carlisme català en 
l’etapa clandestina, i en l’etapa final de la dictadu·

ra franquista. Pastor fou especialment coneguda 
aleshores [vers el juny de 1975], quan fou detin·
guda a la població d’Alaquàs (València) per la 
policia, juntament amb altres nou líders polítics i 
sindicals, tots ells valencians. Aquests foren –en 
aquell moment– coneguts amb el sobrenom d’Els 
10 d’Alaquàs.

Aquesta acèrrima opositora al franquisme, mem·
bre del Partit Carlista del País Valencià, “exemple 
de la lluita per la democràcia i els drets del poble 
valencià”, com dirien els qui la conegueren, fou 
l’única dona del grup. Ella i tots els seus membres 
van patir la persecució del règim franquista que els 
va acusar i processar el 1975, poc abans de la mort 
del dictador, per haver volgut portar a terme la con·
figuració d’un Consell Democràtic del País Valen·
cià amb la intenció de constituir després el Con·
sell de la Generalitat. Seria la primera vegada en la 
història valenciana –com diria l’historiador Josep 
Miralles– que un organisme amb vocació naciona·
lista resultava empresonat.

Reconeguda en el camp polític com a lluitadora 
exemplar; així la recordava aquests dies la conselle·
ra de Generalitat de València Pérez Garijo: “Figures 
com la de Laura Pastor ens fan reflexionar sobre la 

importància de les llibertats i drets que tenim i que 
hem de mantenir com a poble.” I afegia: “També 
hem de posar en valor el seu paper en la defensa de 
la igualtat en uns temps difícils.” Difícils en aquells 
temps que, tot i que hi havia dones ja vinculades 
en el camp de la lluita política, no era el que més 
sobresortia.

Josep Miralles, doctor en Història, militant carlí 
avant la lettre i amic de Pastor, l’ha destacat com a 
dona soltera sense frustracions, catòlica avançada, 
tranquil·la en el seu fet, dialogant i una mica tími·
da i molt idealista, que va formar part de la gene·
ració que més obertament va plantejar l’evolució 
del carlisme cap el socialisme autogestionari: “Fou 
tot un referent de la lluita per l’autonomia al País 
Valencià, i també com a militant pel seu partit.”

De la molta activitat que portà i que podríem 
anar omplint pàgines, ens quedem d’ella el que per 
ella era l’essencial i així ho expressava amb una de 
les seves màximes de compromís: “La democràcia 
és per a mi el socialisme d’autogestió, únic sistema 
que es fonamenta en la participació del ciutadà a 
tots els nivells. La via al socialisme d’autogestió és 
la via a la democràcia.”

Reposa en pau, Laura.

 

A EL 9 NOU van apareixent diversos articles d’opi·
nió signats pel bisbe de Terrassa, l’Alexandre 
Codinach i altres sacerdots i preveres de la nostra 
comarca. Ens parlen de cada moment de l’any litúr·
gic, com és natural; i ens van oferint molts consells 
plens de bona voluntat. Cadascun té les seves refe·
rències de la festa de la setmana o del sant del dia. 
I com que han desaparegut dels mitjans de comu·
nicació les referències religioses, penso que és 
prou recomanable que el nostre diari doni veu al 
col·lectiu de fidels de la nostra Església catòlica. 
Però seria bo, també, que aquesta Església arrelada 
a la nostra vida col·lectiva tingui la paraula a punt, 
i que la difongui en moments prou difícils, en els 
quals són molt qüestionades les seves actituds, com 
ho són també molts conceptes religiosos. Recent·
ment, a la festa major de Cardedeu, han aparegut 
referències feministes pintades a la porta de l’es·
glésia, pletòriques d’un mal gust que fa mal al col·
lectiu de dones que vol reivindicar les seves raons. 
Al marge d’aquestes enormes ganes de fer mal a 
l’Església, cal veure·hi les seves mancances. 

Quan s’esgota el temps de collita de setembre –o 
el que serà més entenedor: quan van acostant·se els 
dies de la sentència del judici a Catalunya–, encara 
no he llegit un mot de condemna a l’aberrant farsa 
de l’empresonament dels nostres presos polítics; ni 
he llegit una ratlla de suport en cap racó de les nos·
tres esglésies; ni tampoc l’anunci de la visita de cap 
bisbe ni cap capellà a la presó. De què tenen por els 
bisbes catalans? Cada cop que llegeixo la columna 
del bisbe de Terrassa o la columna d’en Codinach, 
penso si hi trobaré un moment o una referència als 
nostres presos. Ho busco escarrassadament arreu 
de l’article però no les trobo mai… 

 Avui se m’ha ocorregut pensar en les benauran·
ces, el passatge de l’Evangeli que ens fa pensar en 
l’acceptació d’unes circumstàncies adverses de la 
vida. Una vegada Jesús va dir: “Feliços els justos, i 
els nets de cor. Feliços els perseguits per la justícia. 
Feliços els humiliats per una causa noble. Feliços 
els injustament empresonats. Feliços tots els pri·
vats de llibertat en nom de la pau i la concòrdia.” 
Potser el que escric no són les benaurances? Potser 
Jesús no ho va dir així exactament? És clar, però, 
que Jesús ho hauria pogut dir, oi? Però l’Església 
oficial no parla d’aquestes coses. En parlava fa uns 
anys, que semblen molt llunyans, quan era aquella  

Església obrera i humil. Era l’Església que ressorgia 
al costat del poble, l’Església dels humils capellans 
de barri popular, de poble petit, al costat de les 
necessitats de la seva gent. Ara, li costa parlar dels 
perseguits, de la injustícia del poder i de la perse·
cució de les idees. Ara, l’Església no és pas al costat 
del seu poble.

I heus aquí que ens trobem una Església que no 
recorda els seus presos ni els seus fills ni les seves 
famílies. Un temps enllà direm que tal vegada hi 
havia una Església que amagava una presumpta 
pluralitat política sota el mantell de la injustícia i 
de la por. Perquè avui l’Església té por, l’Església 
s’amaga. L’Església d’avui és feta i dirigida per bis·
bes híbrids que venen de fora, per bisbes catalans 
botiflers i covards, agafats a les ordres i a les sota·
nes i a les solemnes casulles dels seus amos de la 
Conferencia Episcopal Española. 

Però més enllà també hi havia –també n’hi ha– 
un poble fidel –ai, els pobles fidels!– que desmun·
ten les amargues derrotes, que deixen al descobert 
les indignes humiliacions. Ai, del poble fidel que 
deixa la seva Església sense paraules i sense argu·

ments. Avui el poble fidel ho veu tot: i no es dei·
xa enganyar. El poble és savi i observador i jutjarà 
l’actitud dels seus bisbes… Avui ens falten homili·
es de suport als nostres presos polítics; pregàries 
de conciliació; pregàries de llibertat; homilies de 
fe. Ens falta l’Església al costat de la causa del nos·
tre poble, una Església a l’ombra de Verdaguer. I 
de Vidal i Barraquer. I de l’Abat Cassià Just. I de 
mossèn Muntañola. I de mossèn Armengou. I de 
Ballarín. I de mossèn Dalmau. I de l’amic mossèn 
Pere Ribot. I d’en Lluís Maria Xirinachs. A l’ombra 
de tots aquells fidels que volien: “Bisbes catalans!” 
ja fa una bona colla de primaveres llunyanes i enyo·
rades tanmateix.

Feliç el poble que encara té la seva Església al 
costat; que resa per aquells presos polítics que un 
estat enemic els manté sota les reixes més indig·
nes. Aquella Església que prega per la gent empre·
sonada per causa de la justícia. Tot això no sé si una 
vegada ho va dir Jesús, però s’hi va acostar molt. I 
si no ho va dir, estic segur que ho havia d’haver dit 
i ara seria l’hora de recordar·ho a dins i a fora de 
les esglésies de Catalunya. El poble fidel només ha 
de tenir la sagrada missió de denunciar l’injustícia 
d’un poder estrany.

Aquests dies, a plaça, cada dilluns, només nosal·
tres –amb les nostres contradiccions i les nostres 
febleses– som els capdavanters contra l’oblit i la 
injustícia. L’Església no hi és pas. L’Església s’ama·
ga darrere l’Evangeli perquè no puguem veure les 
seves mancances i els seus oblits. L’Església hauria 
de ser la dels marginats per l’acció del poder. I jo 
voldria que fos així. Em dol que no ho sigui. On és 
l’Església dels presos, la dels perseguits per la justí·
cia? L’Església del Jesús humiliat pel poder…?

A plaça som molts., però també som molt pocs…  
Ningú no pot dir que no sap que som aquí cada 
dilluns. Però ens costa molt continuar dempeus 
cada setmana. I cada mes. Quan vam néixer érem 
dempeus, fent tentines, però dempeus; alçats com 
podíem, caminant com podíem. Els presos no sor·
tiran pas, els nostres presos seran humiliats. Ja ho 
són ara. I quan els deixin sortir també seran humi·
liats. Com el nostre poble. Però des de la penosa 
repressió, sota la mirada d’un poble perplex, nosal·
tres persistirem. Perquè tot ve de lluny i tot enca·
ra és per fer. I segurament la nostra Església pere·
grina buscarà el seu objectiu encara. Tan clar que 
ho tenia mossèn Pere Ribot! Però els fidels persis·
tirem. Tenim presos polítics –encara que TV3 no 
ho pugui dir– i el temps passi i els capellans no en 
vulguin parlar mai. A nosaltres ens cal parlar·ne, 
perquè la llarga nit, amb els seus tentacles, encara 
és a sobre nostre. No oblidem mai tot això. No ho 
oblidem mai… 

Orfes de l’Església catòlica
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