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El que s'ha de saber de l'espoli del bisbat de Lleida* 

 
Com a estudiós de la denominada Franja de Ponent i després de participar en 
diversos actes sobre aquesta qüestió, vull deixar constància del que crec que 
s'ha de saber sobre aquest tema i la majoria de vegades no s'esmenta. 

1. Les comarques de la Franja de Ponent, una vegada conquerit el Principat als 
sarraïns per part del comte Ramon Berenguer IV, eren incloses dintre dels 
límits de Catalunya. Catalans eren els senyors, els pobladors, i catalanes eren 
la llengua i la cultura. Després, al llarg del segles XIV, XV i XVl, foren 
incorporades a l'Aragó per ambicions del comte i per capricis de la història, 
sempre en contra del parer de llurs pobladors. Si més no, mai no van ser 
consultats.  

2. L'Església catòlica, fent ús de la seva sobirania, va continuar mantenint 
aquesta primera divisió llevat de la zona sud-Matarranya-Alcanyís, que el 
bisbat de Saragossa, falsificant documents, havia aconseguit prendre al de 
Tortosa al segle XIII. En un primer moment les divisions eclesiàstiques 
coincidien amb les divisions civils. Aquest era el territori propi de Catalunya.  

3. Fins al concordat de 1956, signat per la Santa Seu amb un govern franquista, 
l'Església catòlica mai es va plantejar de fer cap remodelació de límits en 
aquesta zona. Amb la pressió del govern franquista, que intentà fer coincidir 
els límits eclesiàstics amb els civils, un petit nombre de parròquies de la Franja 
de Ponent van passar a les diòcesis d'Aragó. Malgrat tot, l'Església catalana va 
saber lluitar i es va saber mantenir ferma davant les pressions. 

4. L'any 1978, amb la Constitució i la divisió de l'estat espanyol en comunitats 
autònomes, l'Aragó tem que les comarques de la Franja de Ponent passin a 
Catalunya, com va estar a punt de passar en temps de la Mancomunitat. És 
per aquesta raó que llança una gran campanya per incorporar des del punt de 
vista eclesiàstic les comarques de la Franja de Ponent als seus dominis i així 
tenir una major seguretat des del punt de vista civil. Aquesta incorporació té 
mòbils totalment polítics i no obeeix a cap qüestió pastoral de l'Església. Com 
ja han apuntat altres autors, també hi van tenir un paper important qüestions 
personals de certs sectors, de l'Església de Lleida. 

5. Aquest procés ha durat exactament vint anys. Durant aquests anys les 
institucions i les autoritats, civils i eclesiàstiques, de l'Aragó han por tat a tots 
els nivells una lluita constant, i no s'han aturat ni un instant, per tal 
d’aconseguir aquest fi. En canvi, les catalanes han mostrat molts punts de 
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feblesa i a més han estat enganyades per l'Església espanyola i també per la de 
Roma. 

6. A més, com ja han apuntat altres tractadistes, durant aquest temps a 
Catalunya s'ha fet una renovació dels dirigents de l'Església i s'han nomenat 
bisbes molt més submisos i sense cap força de lideratge dintre de l'Església 
catalana.  

7. No contents d’incorporar el territori, ara pretenen desfer el Museu Diocesà de 
Lleida. S'ha de tenir en compte que moltes de les peces que reclamà l'Aragó 
van ser comprades legalment i, a més, la Generalitat de Catalunya s'ha gastat 
molts diners en la restauració de les obres. D'altra banda, l'Oficina 
Internacional de Museus (ICOM) prohibeix la dispersió i la segregació d'obres 
d'art Si s'ha de desfer aquest museu, abans s'hauria de desmantellar el museu 
del Vaticà. 

8. Durant un cert temps –ara en menor escala– Catalunya ha rebut els atacs de la 
COPE (emissora de ràdio de l'Església espanyola); actual ment pateix el 
greuge per part del Sant Pare, que segueix sense saludar els catalans en la seva 
llengua els dies de Nadal i Pasqua, i a sobre ha hagut de patir aquest espoli de 
la diòcesi de Lleida. Són massa coincidències per a no poder pensar que 
alguna cosa molt greu passa a l'Església perquè adopti aquestes actituds tan 
hostils contra Catalunya. 

9. Sobre les parròquies de la diòcesi de Tortosa que pertanyen, des del punt de 
vista civil, al País Valencià, de moment no hi ha cap problema, però s'ha 
d'estar atent Les reivindicacions de certs sectors encara són massa febles i (Es-
glésia no voldrà entrar en polèmica. Hem de recordar que també hi ha hagut 
diverses declaracions a l'entorn de les parròquies de la Franja com les que ha 
fet recentment a Tortosa el nunci papal a l'estat espanyol, Lajos Kada. I 
després ha passat el que ha passat 

10. Algú pot pensar que la cessió de les parròquies de la Franja de Ponent 
facilitarà la concessió, per part de l'Església de Roma, d'una Conferència 
Episcopal Catalana. Falta veure quan es fa aquesta concessió i, a més, com 
s'articula i de quina sobirania gaudeix. Que no ens enganyin de nou. 
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