
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CINEMATOGRÁFICA DEL CAMP DE
TARRAGONA I LES TERRES DEL EBRE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA REGIDORIA 
DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS

El documental “Hereus d’un cardenal

proscrit” està estructurat en deu

capítols. El primer i el darrer estan

dedicats a Vidal i Barraquer amb la

qual cosa es dona al documental una

estructura circular. Dins d’aquest

cercle, però, els fets es narren de

manera cronològica. Cada capítol

comença amb el títol Temps

de...excepte el primer capítol, dedicat

a Vidal i Barraquer.

2. Temps de Silenci tracta de la

postguerra tarragonina en la que va

destacar Mossèn Ramon Muntanyola

per oposar-se al nacional catolicisme,

defensar la llengua catalana i vindicar

Vidal i Barraquer.

3. Temps d’aixoplugar parla de

l’església que va emparar els primers

intents de reconstruir el país desfet per

la dictadura, com van ser els Aplecs de

Paretdelgada i el Club de Joves de

Tarragona.

4. Temps d’acollir recull el testimoni de

l’església que va deixar els locals

parroquials a moviments, grups, partits i

sindicats proscrits pel règim franquista.

Així aquesta església va contribuir a

impulsar la Nova Cançó.

5. Temps de compromís obrer recupera

la memòria dels primers capellans

obrers a Reus, un moviment sorgit al

voltant del Concili Vaticà II

ELS FETS I L’ESTRUCTURA

6. Temps d’exili parla dels capellans fills

del Concili que van topar amb la

jerarquia eclesiàstica i la dictadura.

Desterrats a la perifèria de la diòcesi,

van dinamitzar pobles com Maldà, La

Poble de Cérvoles, Cervià i Conesa.

7. Temps de revoltar-se explica la

campanya “Volem Bisbes Catalans” a

Tarragona que va acabar anys després

amb el nomenament de Josep Pont i

Gol, el primer bisbe català de la

postguerra a la diòcesi.

8. Temps de fer de Pont recull els

records dels col·laboradors de

l’arquebisbe Pont i Gol que va fer de

pont entre el pontificat de Vidal i

Barraquer i el seu temps, trencant amb

el nacionalcatolicisme de Franco.

9. Temps de lluitar recorda el

compromís obrer de l’HOAC als barris

de Ponent de Tarragona que van

acollir els immigrants dels anys seixanta.

Cristians que van liderar el moviment,

expliquen la seva lluita

10. Temps de tornar a casa dona veu

als testimonis del retorn de les despulles

de Vidal i Barraquer a Tarragona que

expliquen les dificultats que es van

haver de superar.



La programació dels actes de l’Any

Cardenal Vidal i Barraquer té com a

objecte principal recuperar i difondre

la memòria i el llegat del prelat

cambrilenc. És per això que s’han

realitzat diferents actes i activitats,

com conferències, exposicions,

publicacions, accions al centres

educatius, concerts, actes religiosos,

la posada en marxa d’un portal web,

articles en premsa i revistes, presència

a les xarxes socials, etc.

Aquesta programació pròpia s’ha vist

enriquida per altres iniciatives de

diferent entitats i institucions que

s’han sumat a la commemoració

d’aquest 150è aniversari del

naixement del cardenal Vida i

Barraquer. En tenim un bon exemple

en la producció del documental

“Hereus d’un cardenal proscrit”, dirigit

per la periodista Llúcia Oliva i realitzat

per Germen Coll, amb la

col·laboració de l’Arxiu Històric

Arxidiocesà de Tarragona i el suport

de la Diputació de Tarragona.

Un extraordinari document que es va

estrenar el 7 de juny a l’Auditori de la

Diputació de Tarragona, que el 8 de

novembre es va presentat al Festival

Internacional de cinema

Memorimage de Reus, i que el 13 de

desembre es projecta al Cinema

Rambla de l’Art de Cambrils, amb la

presència de la directora, que

participarà en un sopar col·loqui. A

partir d’aquí viatjarà per diferents

sales del país.

PRESENTACIÓ

rebel·lar-se davant les injustícies als

barris obrers. Un document que

mostra com una petita part de

l’Església de l’arxidiòcesi de

Tarragona durant la dictadura del

general Franco va ser tan fidel a la

seva fe com a Catalunya, i ens

recorda el posicionament de

capellans i excapellans i

representants de la societat civil per

defensar els seus ideals amb

intel·ligència, amb imaginació i

també amb molts riscos i costos

personals.

El documental traça un cercle,

comença amb l’exili a Suïssa del

cardenal Vidal i Barraquer per negar-

se a donar suport al cop d’estat del

general Franco i acaba amb el retorn

de les despulles del cardenal

a Tarragona, un cop mort el dictador.

SINOPSIS

És periodista i documentalista

independent. En els darrers anys, s’ha

dedicat a recuperar la memòria de la

resistència al franquisme. Justament,

“Hereus d’un cardenal proscrit”, que és

el darrer documental que ha dirigit,

acaba de guanyar el premi

MemoriReus.

Ha treballat en premsa, ràdio i televisió.

Durant 20 anys va estar a TVE on va

contribuir a renovar el contingut i la

narrativa dels informatius. També hi va

fer de reportera i corresponsal en

diversos països. Abans havia estat la

primera corresponsal de TV3 als Estats

Units.

LA DIRECTORA: LLÚCIA OLIVA

Ha estat formadora de periodistes en

diverses universitats i empreses de

televisió. És co-autora d’un llibre clàssic

a les escoles de periodisme “Las

noticies en radio y televisión”. Va

estudiar als Estats Units on alguns dels

seus documentals han estat premiats.

Va ser la primera dona presidenta del

Consell de la Informació de Catalunya.

Aquest període es considera el capítol

franquista a la diòcesi de Tarragona,

que tanca el pontificat de l’Arquebisbe

Pont i Gol.

El treball de la periodista Llúcia Oliva ens

mostra amb claredat, amb testimonis i

imatges, l’actitud de molt sacerdots

que van ser fidels als seus principis en

moments de dificultats i que van

combatre el franquisme des de molts

pobles de l’arxidiòcesi tarragonina.

L’eix del documental és la figura del

cardenal Vidal i Barraquer, una persona

que va haver de morir a l’exili perquè el

general Franco no el va deixar tornar a

la seva terra, a la seva arxidiòcesi, ni viu

ni mort, tal com es comenta en el seves

imatges.

El documental tracta sobre la

resistència de l’Església tarragonina al

franquisme durant el període que

comprèn l’exili del cardenal Francesc

d’Assís Vidal i Barraquer i la tornada

de les seves despulles a Tarragona i

compta amb nombrosos testimonis

d’aquesta època.

És per això que hem volgut

incorporar-lo a la nostra

programació, perquè ens ajuda

també a situar el període en el marc

de la història i conèixer i entendre

millor el que succeïa en l’àmbit de

l’Església i com repercutia en la

societat.

No podíem deixar passar, doncs,

l’oportunitat d’ampliar els nostres

coneixement sobre el tema i fer-ho

amb un treball de gran qualitat i amb

uns protagonistes directes de primer

nivell.

Comissió Any Cardenal Vidal i 

Barraquer

L’objectiu del documental és

recuperar la memòria oral de la

resistència al franquisme d’una part

de l’Església tarragonina que va

contribuir a recuperar la llengua i la

cultura catalanes desprès de la

desfeta del 1939, que va obrir camins

de llibertat al jovent de pobles i

ciutats, i va predicar la necessitat de


