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Q ui sap s i e l naixement de PRESBYTERIUM - QUADERNS 

DE PASTORAL, tan treba llosament aconsegu it, arriba una mi
ca inoportunament, quan molts ja no l'esperaven ... L'ambien t 
no sembla pas massa propici a muntar projectes d'aquesta 
mena. Més avial diríem que toquen a desmuntar ... Però nos
altres, és a dir: els qui hem promogut la revista, els qui hi 
escriuen o pensen escriure-hi, els qui ens han enviat cartes d'en
coratjament i, potser, alguns i tot dels qui ens miren amb poc 
entusiasme, tots nosaltres pensem, sobre això, dues coses. La 
primera, que to thom neix quan pot i no quan vol. La segona, 
que quan les circumstàncies esdevenen excessivament comple
xes no hi ha res com una m.ica de candor. 
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N o tenim, doncs, massa pretensions. No anunciem progra
mes salvadors, ja ens djspensereu. Ens emparem, simple· 
ment, de l'hora actual decidits, això sí, a esprémer·la amb to
tes les nostres forces. Candorosament creiem que la inteHigèn
cia i la reHexi6 són encara útil s. Que entremi g de tants llibres 
traduïts -tots e lls admirablcs- que atapeeïxen les nostres 
prestatgeries, unes planes escrites d'aquí es tan t i obertes a tot· 
hom poden fer un gran servei a la pas toral de conj unt cata
lana. Que si aconsegui m de fer una obra -tan petita com vul
gueu- ben feta, cons lrui'm en ferm. El nos tre candor, en una 
parau la. ens ra creure vigent tot allò que vam escriure en la 
presentació d'aquell número de fa un parell d'anys que havia 
d 'haver estat l'u i es va quedar en una espècie de zero precoç. 

E ns adrecem a tots aquells que s'interessen per la pastoral, 
sacerdots i laics. Ja veieu que hem combinat gràficament títol 
i subtítol per ta l de fer més visible la destinació àmplia de la 
revis ta. Val a d.ir, d 'altra banda, que la nostra inte nció bàsica 

d'arribar més directament als dos mil preveres de les nos tres 
diòcesis més que un límit assenyala una ambició: la d 'influir, 
més enllà de les minories inquktes de sempre, en aquell sector 
del qual avui depèn l'èxi t d 'una renovació eclesial de grans pro
porcions. Ja n 'anirem parlant si, ta l com esperem i amicalment 
us demanem, voleu entrar en aquest diàleg que avui, gràcies a 
Déu, s'inicia. 

NO SIGUEU SOLAMENT LECTOR, ENVIEU·NOS COl.LABO· 
RACIONS. ARTICLES CURTS O LLARGS. INFORMACIONS, 
SUGGERIMENTS ... " PRESBYTERIUM .. ~S DE TOTS ElS QUI 
EL LLEGEIXEN I TOTS TENEN DRET A ESCRIURE·HI. GRÀ· 
CIES PER ENDAVANT. 



qüestions 

Es Barcelona simplement una diòcesi? 

Mai no m'han fe t gaire gràcia certes concepcions matemàti· 
ques -més o menys missionals- de la distribució del clergat. 
Perquè hi ha partidaris d'una repartidora clerical, que esborrona 
sent.ir-Ios. Es tadístiques en mà, serien capaços de qualsevol cosa. 
I qu ina cara farien, posem per cas, els nostres germans suecs o 
danesos si un bon dia els anunciaven que en una més e jus
ta» redistribució del clergat universal e ls ha estat assignada una 
expedició de zelosos capellans meridionals, disposats a tot el que 
calgui ? E l mal repartiment dels sacerdots, del qual s'ha parlat 
tant, obeeix a raons més fo ndes i respectab les que no sembla. Cal 
fer una anàlisi de les causes que determinen la manca de sacer
dots en alguns indre ts. Però també cal examinar les raons que 
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porten els responsables d 'algunes diòcesis a una ordenació inde
finida de preveres, sense una referència prou concreta a les neces
sitats comunitàries. A l'altra punta d'aquests ben intencionats re
partidors hi ha els qui voldrien que cada comunitat local produís 
els seus sacerdots, ordenats purament en funció d'ella . Però això 
respon més aviat a una actitud prou di fosa, generada per la des
confiança en la vigència de les grans comunitats eclesials d'avui, 
una mica hereditàries . Hom vold ria refer, per a constatar-los ex
perimentalment, tots els processos implícits en la realitat actual. 
Tampoc no sembla que per a recuperar el sentit comunitari de 
l'Esglés ia ens calgui recular cap a formes de vida humana supera
des per la història. Podem partir perfectament de la societat ac
tual que no es distingeix, generalment parlant, pel triba lisme sinó 
més aviat per la intercomunicació i la mobilitat. 

He volgut descartar expressament aquestes dues tendències, 
al meu entendre errades, a fi d'alliberar aquestes ratlles de con
textos mentals que no hi corresponen. 

1 bé, al marge de qualsevol teoria, hi ha uns fets objectius que 
reclamen la nostra atenció. La concentració humana de l'àrea 
barcelonina no para de créixer, i el clergat de Barcelona cada dia 
se sent més insuficient en nombre per a atendre-la pastoralment. 
A l'augment de la població s'hi afegeix l'evolució de les formes de 
vida sacerdotals que, seguint les exigències de l'evangelització i 
les noves necessitats dels grups seglars, porta els capellans a apro
fund ir en àmbits redtiits. El problema, ja ho sabem, no és única
ment de nombre de sacerdots. Però aquest és també un aspecte 
important. El mateix laicat, especialment en els medi s més sim
ples i desconnectats dels corrents culturals, sol arribar a una presa 
de consciència per efecte de l'acció d 'algun prevere. l aquesta rea
litat, és bo subratllar-ho, només parcialment palesa una situació 
incorrecta. Fins i tot el dia que el laic ocupi més plenament el 
lloc que li pertoca , durà a terme la seva acció dins l'esfera on e l 
s itua e l seu arrelament temporal. Serà necessari sempre aquell al
tre apostolat ministerial que Rahner ha qualificat d'«agressiu, 
apostolat de predicador errant, com de firandant, allà precisament 
on caldrà» ... (Escritos de Teologia. Taurus. II , pàg. 355) 

Avui Barcelona no di sposa suficientment de preveres per a 
aquesta tasca, principalment evangelitzadora, que cal realitzar per 
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mitjà de parròquies, consiliaries i allres formes de sacerdoci que 
la vida i la fe van suggerint. I , tanmateix, el grup humà que Bar
celona centra, del qual és alhora efecte i motor, en el qual és im
mersa vitalment, compta amb vocacions presbitcrials no prou ben 
aprofitades per al servei de la comunitat. Més encara, alguns 
d'aquests sacerdots no assoleixen la plenitud humana i pastoral 
que fóra al seu abast en l'àmbit ciutadà. l , com a conseqüència, en 
un futw' immed iat, ens veurem privats d'aquelles vocacions que 
només unes perspectives pastorals més àmplies podrien despertar 
entre la joventut catalana. 

CoHaboració interdiocesana? Diguem-ho així, si voleu. Però afe
gint tot seguit que Barcelona no és ben bé una altra Diòcesi. Es 
la ciutat on conflueix la vida de tot el País: on vénen els estu
diants de totes les diòcesis, d'on surten la premsa i els llibres per 
a totes les diòcesis, on treballen i es projecten homes i dones de 
totes les diòcesis. Tots hi som a Barcelona, d'una manera o altra. 
Tots els capellans de Catalunya hem de sen tir-nos responsables de 
la seva pastoral. 

Jo em creia abans que la migradíssima vinguda a Barcelona 
de capellans de les diòcesis catalanes -parlo, és clar, dels qui vé
nen a integrar-se obertament en la pastoral de conjunt- no aug
mentava a causa de dificultats, diguem-ne curials. Però m'ha sem
blat, darrerament, descobrir, a més, una falta de sensibilitat i de 
perspectiva i un excés de localisme en els mateixos capellans. Si 
això era cert, ens trobaríem davant una situació greu. Perquè el 
buit ministerial de Barcelona és cada dia més notori. I els buits, 
ja se sap, tard o d'hora són emplenats. Si avui no som capaços 
d'assumir les nostres responsabilitats, de res no ens servirà quei· 
xar-nos el dia que ens ploguin solucions perilloses. 

J. Carrera Planas 

QÜESTIONS 
.QÜestió: punt a aclarir , a discutir, a tractar-o (Diccionari 
Fabra) . Una secció, doncs, de recerca, de discussió. d'hipò
tesis obertes. 
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Evolució en la imatge del sacerdot 

Sobre el tema, tan viu avui, de l'evolució de la 
figura del sacerdot, ha estat escrit Ull llibre im
portant, fruit d'ull treball de coNaboració. Aballs 
de la seva edició, molt propera, podem oferir-Ile 
el següellt capítol que permetrà als lectors de 
PRESBYTERIUM de descobrir-ne, ja des d'ara, 
l'interès. Cal agrair-ho a la gentilesa de mossèn 
Ramon Prat, prillcipal realitzador de l'obra. 

Tot el poble fidel ha viscut en aquests últims anys una sèrie de 
canvis que des de la litúrgia fins al vestit dels capellans han estat 
comentats arreu. Els mateixos sacerdots, que per raó del seu mi
nisteri se situen en el moll de l'os d'aquests canvis, manifesten la 
seva pròpia transformació de mentalitat. D'una manera unànime 
valoren positivament aquesta evolució que en ells mateixos s'ha 
donat. En la visió dels seus primers anys de sacerdoci, hi cons
taten unes característiques que ja han sobrepassat. Observem-les: 

A) ASPECTES DE SUPERACIÓ DEL PASSAT 

Fa vint-i-cinc anys, aproximadament, va ser ordenat un sacer
dot que avui ens parla així: 
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«Tenia de l'Església en conjunt , una visió triomfalista. 
Encara que amb matisacions i terminologia molt dife
rents, ja tenia la inqllietud de l/igar la fe amb la vida 
pràctica. Volia portar el cristianisme a la vida, però 
tenia uns esquemes doctrinals i històrics els quals en 
comptes de posar-los en funció de la gent, pretenia que 
la gent s'acomodés a aquests esquemes.» 

Aquesta manera de fer prové, en part, d'una formació que es 
forjava més en un tancament davant la societat que en el contac
te amb la gent. Aleshores, més que modelats en les virtuts de fide
litat i servei a persones concretes, ci període de formació al semi
nari accentuava un inteHect ualismc absolutitzant i desencarnat. 

Un capellà, a prop de complir cinquanta anys, diu: 

«He anat descobrint pel coneixement del mÓn el que 
se'm demanava a mi, cosa que na sabia pas en sortir 
del seminari, on ens van donar una formació llibresca 
i de fórmules.» 

Un rector jove, en la mateixa línia, diu : 

«En sortir del seminari, em pensava que estava prepa
rat per convertir molta gent. Jo pensava en el capellà 
de les 'idees', de 'l'orientar la gen!' ... , i ara veig que no 
és això el que portarà la gent a Crist .» 

Aquests esquemes, aquestes fórmu les, feien que el sacerdot que
dés estancat només en els qui les acceptaven com a vàlides, els 
fidels. En adqu irir consciència de missió, queda convulsat aquest 
estadi; un, aleshores, vol estar més en funció de l'obertura mis
sionera de l'Església, perquè això sigui font de renovació del que 
sovint és rutina d'uns fidels: 

«Al principi creia que el sacerdoci era quasi exclusiva
m.en l 'm inis terial', d'anar peixant els fidels . Però els 
cops de cap que m'ha portat la vida, l'n 'ha fet veure 
qL/e era més que ministerial-litúrgic. Aquest replanteja
ment total, ja em va venir a la meva primera parròquia, 
als vint-i-tres anys. He descobert que el minis teri ha 
de ser tant en quant els homes realment ho necessiten.» 
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Una de les òbvies conseqüències que es desprenien d 'aquesta 
concepció del ministeri sacerdotal, és que la seva missió quedava 
exclusivament limitada a aquells qui s'acostaven al sacerdot, a la 
seva fórmula o esquema. Un rector gran recorda: 

«Abans tenia el punt de vista tradicional del sacerdot 
que es preocupava de les ànimes i de la gent que ja 
venia. Després miràvem de fer coses per atreure (Cen
tres parroquials ... ). Però ara penso que cal que el cape
llà vagi on hi ha la gen t.» 

Pero continuant amb aquesta línia, en prendre consciència de 
missió, sorgeix una nova «forma. més apta a la nova situació: el 
consiliari. D'aquesta forma no se'n discuteix la validesa, sinó que 
se'n faci una fórmula «ideah, universalitzar-la com a prototipus 
de capellà: 

.Cada vegada més, evoluciono cap a la visió del capellà 
com 'apósfol'; son1 els des igna ts per evangelitzar, som 
els militants o els laics més responsables en el sentit 
de missió, d'anar als allunyats. Si a més d'això hi ha 
el ministeri litúrgic, fell1 -lo. Abans jo era el perfecte 
'consiliari' jocista, i en el fons, una síntesi perfecta mai 
no la vàrem poder fer: encarnar-nos ens era un pro
blema a tots. » 
.També he canviat en ter el pas de ser solament l'hI}
me del culte a ser també l'home de la paraula, de 
l'evangelització. » 

I és que si la persona del sacerdot queda configurada només 
en les necessitats dels fidels i militants, la seva actuació només és 
reconeguda i només adqu ireix validesa per a ells, i no troba la 
plataforma per a una actuació missionera: 

«Nosaltres no podíem de cap manera fer una sín tesi 
vital dels valors naturals amb els sobrenaturals .» 

I ¡'estancament en un petit món clerical es converteix en una 
limitació insuperable. 

Pero avui es veu un esforç de tota l'Església a obri r-se a les 
necessitats del món, a posar-se al servei dels homes. Avui tothom 
veu com un cert sector dels sacerdots intenta immergir·se en els 
problemes i en les situacions més humanes. 
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B) EL PUNT DE VISTA DELS LAICS 

No es tracta tant de re fl exar el que en realitat veuen i esperen 
del capellà cada un dels fidel s, milita nts o allunyats, corn l'opinió 
que sobre aquest veure i esperar té e l capellà. Les opinions són en 
general força coincidents, la qual cosa ens insinua que l'índex 
d'aproximació a la realitat és força e levat. 

a) els fidels 

La constatació més ampla i general és que els fidels no han 
evolucionat gaire en la seva concepció del capellà . Un rector ens 
ho diu taxativament: 

«Demanen que el capellà continuï fenl el que feia .• 

o dit d 'una altra manera : 

«Els fidels s6/! una força d'in~rcia que va conservanl 
['estructura.» 

Un rector exposa aquesta men talitat conservadora d'una ma-
nera més desplegada: 

«Els fidels han evolucionat poc, i demanen una fe a la 
ql.w l nosaltres mateixos no hi en trem, demanen una 
manera de fer segons uns criteris dels quals es tem 
allunyats .» 

La constatació més palesa d'aquest continuar igual és, sens 
dubte, allò que ens han dit en aques t punt la majoria de capellans 
interviuats: Els fidels volen que els oferim els serveis religiosos, 
els sagraments, una mica en pla de funcionaris: 

«Els fide ls esperen uns se rveis religiosos que ells veuen 
que necessiten; amb cert egoisme, volen el capellà sem· 
pre a punt.» 
« ... el rnan tenimenl d el culte; trobar·lo sempre a l'Es· 
glésia. Que els atengu i en els sagraments.» 

Tot això és el que demanen els fidels, segons la majoria de les 
respostes. Vegem ara altres respostes, minoritàries, que comple
ten, aclareixen, o posen en qüest ió aquesta cons tatació bàsica: 
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«La seguretat en el guia tge, Ull testimon i que no 
cant radigui.» 
«Que siguis bona persona, senzill; que els facis una 
mica de guia .• 

Un vicari cons tata que en la seva parròquia, hi ha una part de 
fide ls força «promocionada.: 

«Que voldrien que el capellà fos una persona molt més 
normal i amb treball ... 

Molts fidels estan desconcertats davant del gir que va agafant 
l'estil de vida de molts capellans, tan allunyat de les seves cate· 
gorics menta ls : 

.EI qL/e he pogut notar és L/n cert desconcert; les refor· 
mes i els canvis ràpids, encara que només hagin estat 
exteriors, els hcm despistat. Hem de constatar que so
freixen una cris i i han d'esperar que això s'aclareixi ... 

Un mossèn, però, ens diu que això és un defecte per part de 
l'estructura, la qual ha presentat una imatge deficient del capellà: 

«Tenell Lln desenfoc en la manera de veure el capellà, 
i per tant, no poden esperar el que voldriell. Caldria 
presen tar l/na imatge nova de capellà, no la clericalista. 
Tal s estem dins un 'tüzglado' que no ens va bé. Cal UHa 
higiene ;nen/al de la seva estructura.» 

Un altre mossèn defin eix la influència de l'estructura així: 

«Una mica, esperen allò que nosaltres diem que han 
d'esperar. D'una matJera o altra, en el fons , es pereu 
que els donem Déu. "Jt 

b) els ",ili/ants 

Cal recordar que els militants (almenys en el sentit més estrico 
te que és en el que pensen els capellans quan en parlen), provenen 
d 'unes fonts força comunes. Per tant, és lògic que les seves aspi· 
racions siguin també semblan ts, encara que expressades molt di

versament. 
La primera consta tació i el primer desig que manifestem és 

que el capellà sigui una persona al costat d'ells, encarnat, present, 
compartint la vida: 
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«T'exigeixen l'encanzació de debò, que 110 estiguis lluny 
de l a base.» 

«Més compromès, que comprengui els seus problemes, 
que participi de les angoixes del món.» 

«Els militants volen el capellà comprolll~s, d'avançadQ, 
audaç, atr evit, que parli quan hagi de parlar, sense la 
por que sovint teninl de complicar-nos la vida.» 
«Que no sigu i au toritari, que sigui un germà gran més 
que no un pare.» 
«Que els ajudem i atenguem e,t les seves situacions, 
que s iguem companys de ruta d'ells.» 
«El veuen cada vegada millor, més aprop seu, el trac
ten més d'amic, amb més confiança.» 

Anant una mica més enllà i enfondint-sc en la seva tasca, els 
militants reclamen un capellà, de tipus consiliari, que els faci veu
re Déu i la dimensió cristiana de les seves vides: 

«Els militants volen el consiliari, l'alimentador, que els 
fa ci viure la dimensió cris tiana de les seves acti tuds .• 
«Que els ajudi a descob rir un Déu que tingui sentit en 
les situacions concretes, que lligui la fe i l'esperança 
am b la vida .• 
«Volen que la nost ra vida cristiana sigui Qutêntica; tinc 
consciència que ens demanen que els donem Crist. . 

Segons la s ituació dels militants pot variar una mica aquest 
planteig de la tasca del capellà en tre ell s. Així, a mida que aug
menta la maduresa dels militants, e l necessiten menys: 

«Els militants et tenen una mica per la persona que els 
serveix per a to t, al qual consulten moltes coses.» 
«Els militants que 'comencen a militar' demanen que 
se'ls recolzi per entrar en el seu interior, i que se'ls 
orienti en l'acció; i que el mateix capellà s'engatgi en 
les coses. El militant 'adult' no necessita tant del cape
llà, i àdlluc es planteja si ha de ser present o 110 en la 
r eunió. Potser el capellà s'ha de dedicar més als mili
tants en carn i.» 

e) els allunyats 

El món allunyat inclou una amplíssima divers itat, des del sim
patitzant fin s a l'anticlerical declarat. Per tant, hi ha unes respos
tes que es plantegen com alternatives: 
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/C Depèn. Crec que hi ha una ampla gamma de VlSlO 

entre els allunyats: des del que veu el capellà com "" 
individu que se situa i té influència, fins el que el veu 
un funcionari o Uf1 110111e com els altres. Hi ha qui no 
en vol saber ni esperar res, i hi ha qui el veu com un 
bon col-laborador, l'accepta, i està disposat a rebre'n. » 

/CEls allunyats o no n'esperen res, o bé el tenen per Ul1 

amb qui es pot parlar a nivell de promoció humana.» 

Alguns mossens, només ens han assenyalat una de les dues po
sicions d'aquesta alternativa. Citem primerament els qui assenya
len un acostament més gran, sobretot per un tipus concret de ca
pellà: 

. Per un estil nou de capellà, cert tipus d 'a llunya t té ,m 
respecte absolut i una admiració. » 

«N'esperen un home que visqui com ells, amb qui po
der parlar l'un a l'altre de les coses de cadascun.» 

Quant a l'altra actitud, a la de no voler saber-ne res: 

«No ens necessiten. Màxim fan servir l'Esglés ia com 
una potència cultural o cívica.» 

En aquesta actitud de no 'saber-ne res' hi ha qui hi veu també 
l'índex d'un alliberament positiu: 

«D'a llunyats n'1-zi ha de diverses classes: uns demanen 
coses que per ells tenen un sentit màgic: que beneeixis 
cases, que bategis canalla, que casis. D'allres és m.olt 
diferent: et fan clarificar el problema de la fe, de l'Es
glésia, etc., molt espontàniament. Tamb é hi ha molta 
gent que no et demana res, 'se'ls en fot', en prescin
deixen tant com poden. Això, si és conscient, és un alli
berament positiu, perquè vol dir que la gent es va tro· 
bant a nivell de valors humans.» 

Alguns mossens ens han indicat les qualita ts que els allunyats 
pretenen trobar en els capellans. En general, són els adjectius 
normals que s'usen per a determinar el grau de bondat d'una per
sona. Així han demanat un capellà «bon home», «pobre o senzill», 
«net i honrat», i, a més, «evangèlic». Agafem alguns exemples: 
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.U" home normal, que treballi, que es deixi d'orgues; 
molt net, com Joan XXI II que ha tingut en compte el 
tnón actual.» 

«Que s iguem lleials a la nostra missió: que actuem 
comprensivament davant les si tuacions humanes 
d'ells.» 

AI món anticlerical declarat, li fa nosa els capellans; a vegades, 
però, els sap utilitzar : 

«Els rem nosa; hi ha qui s'ha allunya t per la nostra 
poca autenticitat. » 
«fli ha un tipus d'allunyat que et vol utilit zar com una 
peça per a les seves tasques.» 

No voldríem acabar aquest capítol sense citar uns testimonis 
esperançats, que confien que una nova manera de fer del capellà, 
concretada en una línea de servei, portarà un acostament recí
proc en relació amb el món allunyat. Un capellà ens ha parlat 
_d'una espera inconscient i implícita», la qual es podria concretar 
en els dos tes timonis que segueixen: 

. Ja no busquen només el 'capellà de la influència', sinó 
l'home que està al servei dels altres, que na busca el 
diner, que es mereix la seva con[im1ça .. . » 

. Testimoni de la veritat, la justícia i la llibertat. Avui 
ja se'l m iren diferent de l'anticlericalisme clàssic; el 
veuen més al servei dels homes.» 

C) UNA NOVA ACTITUD 

La preocupació per sentir-se enmig dels homes, abdicar de 
tota una sèrie de privilegis i de portar una vida prefabricada, d'un 
ritme di ferent a l de la vida de la gent, ha portat als sacerdots a 
una revisió de la tradicional vida clerical i a unes realitzacions 
que ci comprometen molt més amb la societat que l'envolta: 

«Intento identificar-me més amb els homes; ser menys 
'sagrat'; estar més al servei del poble. Ara visc des de 
dint re, com un més, tot allò que abans mirava des de 
fora .» 

Aquest canvi de perspectiva en situar-se enmig de la societat, 
no és fruit d 'una simple .tàctica» apostòlica, no és una forma es-
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tereotipada de realitzar el sacerdoci, sinó que és el fruit d'una 
descoberta vital de la mateixa realitat, és situar-se enmig dels ho
mes amb una nova actitud, observar les seves vides. les seves ne
cessitats amb uns ulls diferents; és comprendre que les situacions 
humanes no són simples ocasions per a sobreposar-hi el missatge 
evangèlic, sinó creure que elles mateixes pertanyen a la història 
de la salvació. Per això, uns mossens especifiquen la causa de la 
seva evolució mental sobre el sacerdoci: 

«La causa més seriosa de la meva evolució de men/a
litat ha estat la descoberta del real; del fet que és la 
realitat la que em clama. Abans, tenir una formació 
abstractiva i nocional, em dificultava el diàleg. e s 
l'atel1ció al real el que ens ha d'aglutinar.» 
«Al seminari no tocava tant de peus a terra; ara em 
veig més punxat a ser més fide l a l'ambient on visc. 
Abans em movia més per teoria, i ara el sacerdoci m'ha 
fel més concret, més real, més encarnat .» 

Situar-se enmig del poble, amb aquesta perspectiva d'acceptar 
els mateixos esdeveniments humans com a línia de salvació, i des
cobrir la necessitat imperiosa que el sacerdot té d'es tar-hi immer
gi t. comporta la revisió profunda de tota una manera de viure en 
un món estancat i sobreposat al real. Aleshores nosallres pregun
tem als sacerdots quins punts de l'esti l de viure tradicional del 
capellà consideren més urgent revisar: 
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«Tot el que em separa del poble .• 

«Tot, menys l'específic nostre que és el servei concret 
de l'eucaristia que és el màxim punt d'unió, i ser res
pOl1sable de l'Evangelització.» 

<{De revisable ho és tot i contínuament. Si la vida dels 
homes evoluciona constantment, també nosaltres, per 
poder donar-los Déu.» 

«Fora de ser l'home de la Paraula i de l'evangelit zació, 
tota la resta és revisable, i la concreció de cada una 
d'aquestes coses, també em sembla revisable. » 

«Jo he evolucionat des d'una mística de sacerdoci a 
base de 'Jueves sacerdotal' cap a una mistica de Bap
tisme fins arribar a pensar que hi ha poca diferència 



em re la meva vida i la del laic: i això 110 em decep. Si 
ho hagués vist fa vuit anys m'hauria posat neguitós, 
perquè aleshores 'havia de ter de capellà'. Es essel1cial 
al sacerdoci el que és estrictamen t ministerial; el que 
dóna el sagrament de l'ordre. Fora d'això, som com 
tot/10m. Totes les tonnes de vida que posen el sacer
dot per sobre dels altres, són revisables. No hi ha 
d'haver la 'professionalitat' ni l'exclusivitat amb què es 
prenen alguns oficis ... » 

Aques ta revisió de la vida i la funció del sacerdot es pot plan
tejar sovint en termes absolutilzants . La manera de realitzar-la, 
però, és a partir d'experiències concretes. Cada una d'aquestes 
experiències és superada per la dimens ió del problema que in
tenta fer avança r. 

En prendre consciència d 'estar en una societat que cal evange
litzar, tot i que s'anomena cristiana, e ls sacerdots accentuen més 
l'apropamen t als homes en un esforç evangelitzador, que l'intent 
de reunir-los directament en uns actes de culte que no tenen la 
suficien t ba e de fe . 

Aques t desplaçament de la sensib ilitat comporta una imatge 
diversa de la missió del sac€rdot: no centra tant la seva raó d'és
ser en e ls poders sacramentals que li confereix l'ordre, sinó que 
veu això com una etapa pos terior a una feina prèvia, s ituada més 
a prop: l'evangelització: 

«El meu sacerdoci s'ha anat laicitzant cada vegada més; 
cada cop deixo menys coses pel sagrament de l'ordre, 
i accentuo més el que és comú amb els altres homes, 
excepte l'adminis tració de sagraments. Em trobo amb 
unes iniciatives i ganes de realit zar-me en la primera 
etapa de l'evangelitació, més que en la culminació o 
etapa sacral. No hi ha ningú en l'Església que pugui 
realitzar plenament totes les etapes de l'Església: això 
fonamenta la pas toral de conjunt . En l'evolució perso
nal meva hi ha una constant: la missió, l'anar als 
alhmyats. » 
. Estic en Ut1G línia de 'laïcit zació'. En això he canviat 
bastant; ara em trobo més com '111 apòstol de la fe, un 
apòs tol qualificat, i el meu ministeri és tul servei a la 
comunitat, i un anar purificant tol s els 'tinglados' 
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sociològics en què et trobes ficat . Dir missa, ter els 
sagraments, és molt fàcil; però ser responsable d'una 
evangelització, conduir una comunital, ja costa més.» 

«Tinc una altra visi6 del sacerdoci molt m enys sacra
lit zada, amb molta menys carcassa, de no portar cap 
distintiu fins i tot en el més profund, un sacerdoci al 
nivell dels homes .• 

Aquesta certa «laïcització. que manifesten els mateixos sacer
dots té una unànime motivació: l'evangelització del món allunyat. 
Aleshores, aquesta paraula, més o menys ben trobada, vol ex
pressar la Iínea per sortir de l'estancament clerical. Això no vol 
dir que s'hagi de perdre la unitat entre els capellans, sinó que 
aquesta esdevé necessària en funció de la mateixa evangelització, 
que és la preocupació constant dels sacerdots tal com ens ho ex
pressava un capellà d 'edat avançada: 

. Jo crec que ja en el nostre temps teníem ganes de fer 
coses, que potser ara es van realitzant: un anhel d'anar 
cap al poble, de voler evangelitzar, de sortir de l'estruc
tura clerical que lli havia .• 

Comentari 

Entre nosaltres, la imatge moderna del sacerdot es viu des 
d'uns condicionaments molt peculiars. 

1. Del sacerdot funcionari al sacerdot pastor: Característiques 
a casa nostra. 

El sacerdot modem que està en crisi arreu d'Europa no exis
teix encara entre nosaltres amb normalitat. És a dir: en l'evolució 
del sacerdoci manca una etapa fonamental. No es pot dir que 
aquí el sacerdot-pastor hagi triomfat sobre el sacerdot-funcionari. 
El sacerdot-pastor té com a context una estructura de l'Església 
que aquí no s'ha produH. Aleshores hi ha un greu confusionisme: 
d 'una banda molts sacerdots es pensen que l'agonia de la imatge 
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sacerdotal es podrà superar el dia que es realitzi la imatge del 
sacerdot-pastor. Però aquesta imatge és la que ja està fondament 
en crisi i la que fracassa, entre nosaltres, amb es trèpit. D'altra 
banda, altres sacerdots creuen que l'etapa sacerdot-pastor és ja 
invàlida i que, per tant, s'ha de passar del sacerdot-funcionari a 
nous tipus de sacerdoci sense recórrer ci camí entremig. Però el 
sacerdot-pastor comporta un contex t de fet s eclesials dels quals 
no es pot prescindir, si més no, perquè to tes les experiències de 
noves formes de sacerdoci es realitzen arreu des d'uns elements 
adquirits en l'esforç per a es tructurar el sacerdot-pastor. Analit
zem aq uests fets en detall. 

El sacerdot-pastor és el que es produeix al llarg de la renovació 
catòlica preconciliar, i d'una manera més acusada després de la 
segona guerra mundial. La seva tasca neix d'enfrontar el sacerdot
funcionari a mb l'administració eclesiàs tica a ell vinculada. Neix 
d'un veritable movimen t espiri tual, evangèlic, anàleg als que en 
altres èpoques en concre taren en ordres reli gioses radicalment 
reformadores. El sacerdot-pastor contempla com l'esperit evan
gèlic és empresona t cn l'estructura del sacerdot-funcionari. En 
nom del mateix esperi t intenta: 

I) Despullar el sacerdoci del seu poder coercItIu (separació 
de política i re ligió, promoció del laïcat per a impossibilitar la 
dictadura eclesia l en l'església, formulació comunitària i no jurí· 
dica del poble de Déu); 

2) Evi tar que la veritat cristiana sigui un pes per als homes i 
les consciències (substitució de l'inquisidor pel teòleg, recerca de 
Déu més enllà de les fredes racionalitzacions doctrinals destinades 
a manten ir l'ortodòxia; - moviment bíblic, patrístic-); 

3) Evitar que la moral cristiana sigui un juridicisme i intentar 
atansar els homes a Déu, viu moviment lit úrgic, eclesiologia comu
ni tà ria-parroquial, moviment catequètic); 

4) Treure l'esglés ia de l'aliança amb els poderosos i acostar 
els creients a les tasq ues de la justícia ~espiritualitat de la pobresa, 
teologia de les reali tats terrenes, humanisme cristià, teologia de l 
comprom ís, accions ca tò liques especiaJitzades); 

Sl Acabar amb l'enemistat església-humani tat (teologia de la 
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missió, filosofia dialogal cristiana, teologia de la història). Com a 
fruit d'aquest esforç s'anà produint una església en la qual eren 
fcts essencial s la llibertat eclesiàstica davant el poder polític, la 
llibertat d'investigació i d'express ió, l'augment de cultura religiosa 
del laïcat i del sacerdoci, la democratització de costums, la fi del 
juridicisme, el pluralisme teològic i apostòlic, el respec te dialoga l 
envers els no creients i l 'enfoc de la vida comunitària en ordre a 
la vida missionera. El sacerdot-pastor era qui exercia la funció 
sacramental en aquest tipus d'església i qui promovia en ella la 
activitat teològica i apostòlica susci tant a la vegada la iniciativa 
dels seglars. Cert: les comunitats del sacerdo t-pastor es movien, 
abans del Concili, en el marc jurídic d 'una admi nistració pròpia 
del sacerdot-funcionari, però havien après a defensar-se d'aques ta 
administració, a integrar-li fins i tot el seu esperit, malgrat es pro
dlÜssin, de tant en tant, regress ions vers l'esperit funcionari, i 
malgrat l'estructura fos una au tèntica limitació psicològica i men
tal. El canvi d 'estructures que ha representat el Concili ha posat 
en crisi el sacerdot-pastor. D'una banda, en invalidar oficialment 
el sacerdot-funcionari ha tret un veritable suport al sacerdo t-pas
tor obligant-lo a ser més pas tor que anti-funcionari, cosa que ha 
posat de manifes t una quantitat de problemes pastorals descone
guts. D'a ltra banda, en guanyar el sacerdot la batalla teològica 
s'ha trobat que la seva teologia era sobretot vàlida en tant que era 
polèmica amb la teologia que justificava l'administració del sa
cerdoci-funcionari, però era invàlida quan es tractava de realit
zar-se sense aques t enemi c. I alhora, en donar-se seriosament el 
mot d'ordre d'estar en el món, s'ha posat de manifest que la 
ideologia del sacerdoci-pastor residia més a movilitzar els cris· 
tians vers el món que no a moure's'hi enmig. En possibilitat··se 
un real pluralisme s'ha vis t que el sacerdot·pastor era més tcòric 
de l plurali sme que no pas realitzador. Les comunitats han comen· 
çat a arribar a l'altre marge d'un riu i experimenten que les coses 
no s'hi succeeixen com es pensaven abans d'arribar·hl , s'adonen 
que les idees que eren bones per a preparar la travessia esdevenen 
inútils quan es tracta de caminar per la nova terra. D'ací que ]a 
crisi del sacerdot-pastor sigui un capítol més de la crisi de les 
comunitats postconciliars i es pugui englobar en tota la proble
màtica de la secularització. 
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Però l'època del sacerdot-pastor ha deixat als creients que ini
cien noves experiències: 

1) L'hàbit de la responsabilitat, la ll ibertat i el diàleg dins de 
l'església. 

2) Una cultura religiosa suficient per a poder exp ressar l'evo
lució de la pròpia fe. 

3) Un alliberament força gran del subconscien t propi dels 
temps del sacerdot-funcionari . 

4) La capacitat dels creients de sentir-se corresponsables dels 
problemes de tots. 

5) La tradició d'un cristianisme dinàmic, amb cls seus herois 
i els seus màrtirs propers. 

Però tot això, és clar, amb els condicionaments d'una Església. 
Des d 'aquesta perspectiva podem comprendre el problema que 

origina entre nosa ltres la no realització dcl sacerdoci-pastoral. 
Fins al Concili el sacerdoci-pastoral ha estat literalment pro

hi bit. Exis tia embrionà riament en certa concepció de la pre-guerra, 
però, va ésser suprimida al reestructurar-se de nou l'església cata
lana l'any 1939. Aleshores, no sols van enderrocar-se, els fonaments 
i inicis d'un cris tianisme Iíbl.ic, litúrgic, teològic i cívic, sinó que 
en el seu lloc s'implantà una ortodòxia destinada a fer- los desa
parèixer. Es tornà al sacerdoci-funcionari, al proselitisme en lloc 
de la pastoral. L'administració eclesiàstica exigia un sacerdoci-ci e
ricalis ta i e ls sacerdots pastors passaren a la clandestinitat. La 
ideologia d'aquests preveres que es resis tien a ser «capellans», sc
gons els cànons va ser ci «rnosserusmc». El mossèn, cert, va rea
li tzar la imatge del sacerdot-pastor sense poder realitzar el con
text d'aques ta imatge. El . mossèn» fou un símbol, però no va po
der . mossenitzar . les comunitats. L'estructura eclesiàstica no s' in
tegrà de mossenisme, sinó que el rebutjà. Molts acerdots del pafs 
foren «mossens » una temporada, després, vençuts pel cansament, 
esdevingueren capellans. 

El «mossèn » c.landestí produi un «mossenisme» també clan
destí. Una mena de petites esglésies itinerants aplegades al volt 
d'un mossèn particular. El laïcat mossenista no estava clericalit-
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zat , però estava radicalment «mossenitzat». Però el mossèn nO 
aconseguí «mossenitzar» i'administració, fer reconèixer el «mos.
scnisme . dels seus fidels com una opció religiosa vàlida, fer del 
mossenisme viscut un mossenisme inteHectua1. La clandestinitat 
portà com a conseqüència el franctiradorisme; el mossèn es sen
tia responsable de la seva «m ística . , pcrò exercia en el quadre de 
l'administració. El resulta t? El «mossenisme. no produí Ics rea
lital s que ha de ixat com a he rència positiva, en altres indrets, el 
sacerdot-pas tor. No existeix un laïcat ni un clima de diàleg. El 
.. mossenista» és un laic que voldria exerci r però que no ho fa, da
vant l'estructura només té el dret de protestar, i la responsabili
tat se li nega. A prop del «mossèn . no s'ha responsabilitzat de 
l'església sinó que, únicament, ha pogut rebre un escalf en la fe 
i l'esperança. El «mossèn. no ha pogut aconseguir que els seus 
«mossenistes» s'ajudessin els uns als altres en la fe i les trifulgues 
humanes. Els hipotètics laics necessiten encara de tracte partícu
laríssim, són incapaços d'esdevenir comunitat autònoma, s'han 
emancipa t dels capellans però estan en relació infantil envers el 
«seu» mossèn, que constitue ix l'únic indret on poden acceptar e ls 
serveis de l'església, tant sacramentals com humans. L'església 
«mossèn ica » ha estat una excepció, on sobreviure, però no un lloc 
on aprendre a viure. 

El mossèn ha estat també un . Iector. de teologia moderna pels 
mossenistcs. Però aquesta tasca no ha significat posar a l'abast 
dels fidels els elements de cultura religiosa necessària perquè 
aques ts poguessin pensar i expressar la pròpia fe. Això hagués re
querit una autèntica tasca de promoció cultural, renyida amb el 
franctiradorisme dels «mossenistes» . Els .. mossens» han salvat el 
prestigi inteHectual del catolicisme, però no han aconseguit variar 
el nivell cultural. Els creients, doncs, es troben desprovistos del 
«mínim. de coneixements per a poder afrontar la situaci6 reli
giosa en la qual es troben de cop submergits. 

El «mossenlsme» en definitiva no es pot posar al mateix nivell 
que els moviments de sacerdo ts-pastors. Sobretot perquè ha estat 
més un necessari gest de protesta que de realització. 

El problema es tà en el fet que s'han de realitzar, encara, una 
sèric de fets eclesials propis de l'etapa sacerdot-pas tor, però que 
el context històric ha canviat radicalment. Perquè el . mosserns-
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me», abans de triom.far, ja ha entrat en crisi. Mentre un sector de 
la nostra comunitat defuig la imatge del «capellà» i intenta «mos· 
senitzar·se ., altres sectors abans «mossenitzats» rebutgen ja la 
imatge del «mossèn ». 

2. El sacerdot quo en altres esglésies posa en crisi la imatge del 
sacerdot pastor entre nosaltres no existeix. 

Seria absurd reduir el moviment del sacerdoci modern al sa
cerdot-pastor. En allres esglésies existí, en aquest temps, el sa
cerdot·clandestí respecte a l'ortodòxia del sacerdot-pastor. La clan
destinitat es produí en el sacerdot-missioner. Es tracta d 'aquell 
que, per una sèric d'experiències, travessa la frontera d'una cris
tiandat que es preparava per «anar al món,. per viure ja en ell. 
i!s el sacerdot que continua d'alguna manera l'actitud dels cape
llans obrers de la vella escola, sense dimitir en les exigències més 
radicals d'aquests. Dc seguida es troba creant un tipus de sacer
dot i un tipus de comunitat diferen t de la dels «sacerdots-pastors. 
i sovint amb antagonisme amb ells. Però aquesta clandestinitat és 
molt més rica i profunda que la del . mossenisme. , perquè es va 
realitzar des de les veritables riqueses del sacerdoci·pastoral, i, 
sobreto t, perquè va ser una «clandes tinitat» accidental. El sacer
dot-missioner va deixar públicament la tasca i el món del sacer· 
dot·pastor; es va introduir en un món nou amb una intenció nova; 
s'hi va lligar, el va estudiar i segons les necessitats va emmo tllar 
una nova imatge de sacerdot i de cristià. Ha estat clandestí en el 
sent it que la seva experiència no ha estat beneïda o ha estat des
autoritzada, però l'experiència s'ha desenvolupat tan a fons com si 
hagués rebut aprovacions; ha pogut elaborar to t un context de la 
seva tasca que esdevé vàlid quan altres en )a situació post-conci
liar s'hi endinsen, però, e l «mosserusme» no ha consti tuït cap ex· 
periència d'aquest tipus. El . mossèn. no s'ha pogut vincular nor
malment i conscientment a cap sector social , no s'ha especialitzat 
i ha hagut de realitzar sempre les funcions del sacerdot-funcionari. 
Té una experiència d 'impotència i protesta davant l'administració 
eclesiàstica però no té una experiència de missió, té experiència 
del que vol dir voler canviar l'església, però no, del que vol dir 
viure al món. La crisi del «mossenisme » no significa, doncs, aquí, 
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tornar a un tipus de sacerdoci amb certa tradició sinó una cosa 
tan diferent com és la desintegració del petit món «mossenitzat.: 
no és el «mossèn» qui s'endinsa a una nova funció sinó el «mos· 
sèn» i els «mossènics» que es troben desbordats pels problemes 
d'un món que comença a invadir el seu petit temple de seguretats, 
esperances i anhels. 

* * * 

En conclusió: es pot parlar d 'una triple crisi de tres imatges 
del sacerdot : 

a) El sacerdot-funcionari que s'enderroca a causa del fet con
ciliar. 

b) El sacerdot-pastor que amb les seves ovelles veu com s'en
derroca el món d 'iHusions que havia mitificat, al moment de poder 
reali tzar-les. 

e) I el sacerdot-pastor que vol dur a terme la tasca del sacer
dot mi ss ioner i s'adona que no té cap pista per a trobar la imatge 
vàlida . El sacerdot que vol deixar de ser funcionari somnia agafar 
la ima tge del sacerdot-pas tor. El sacerdot-pastor dubta entre aga
far la imatge del sacerdot miss ioner o aprofundir en la que té, 
adaptant-se a nous fets, i, el sacerdot que comença a rer de mis
sioner està sense imatge. 

El problema, comprès com a problema exclus ivament sacer
dotal, és irresoluble, ja que les crisis de les imatges són reflexos 
de Ics cri sis dels sectors cristians corresponents a cada una 
d'elles. Tant el cri stià com el sacerdot que rebutgen un tipus de 
sacerdot rebutgen amb ell un tipus de cristia nisme , però, l'agonia 
de les imatges serà llarga mentre no es realitzin , més enllà de 
imatges sacerdo tals, nous tipus de cristianisme. Cert: degut a les 
circumstàncies, la realització d'aquests nous tipus de cristianisme 
pesa quasi exclusivament sobre les espatlles dels sacerdots, en tant 
que, eI laïcat, més enllà de l'utòpic, dimiteix de les recerques, dei
xant-les en mans dels preveres. Però els sacerdots sols poden 
sortir d 'aquest cul de sac des d'una anàlisi fonda de la situació 
religiosa que els indiqui, amb realisme, quina és la feina que han 
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de realitzar, no com a sacerdots, sinó com a sobrevivents d'un cris
tianisme que naufraga. En un posterior fer, actuar, obeint la rea
litat, és quan apareixen les diferen ts imatges. El que cal primer 
és prendre consciència i tenir profund coneixement de l'«anorma
Iitat- de la nostra si tuació cristiana. 

Jaume Lorés 

A propòsit d'unes normes pastorals 

sobre el Baptisme d ' infants 

Amb data del 12 de desembre de \968, el Bisbe de Vic, Ramon 
Masnou, presentava unes «normes pastorals sobre el Baptisme» 
elaborades per la Comissió Diocesana de Litúrgia. Es tracta d'una 
publicació breu, de presentació volgudament modes ta - potser 
excessivament- que no sembla haver estat massa difosa fora del 
Bisbat d'origen. Amb tot, sota aquesta aparença de si mplicitat es 
contenen alguns punts no pas nous, però sí importants per tal 
com emanen d'una Comissió Diocesana i que el Bisbe, en presen
tar aquestes normes, demana «que siguin estudiades i aplicades 
arreu del Bisbat •. Són, doncs, unes normes oficials, que vénen a 
regular un aspecte tan important i decisiu de la Pastoral com és 
la celebració del Sagrament del Baptisme. 

És per això que sembla un pas important el text de la nonna 
núm. 8: cA l'hora de batejar un infant s'ha de tenir en compte el 
context de fe que l'envolta; context que ha de fer previsible que 
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la nova vida cristiana que comença trobarà l'ambient propici per 
a créixer i desenvolupar-se degudament. No són els pares els 
únics responsables que han de decidir si es pot batejar o no._ 
Aquesta norma va acompanyada d 'una «Nota • . Tot plegat consti
tueix indubtablement la plana de més volada teològica i de més 
conseqüències pas torals, a la llarga, d'un documen t que no vol pas 
penetrar directament en aquest terreny doctrinal. E.s a glossar-la 
que van dedicades aquestes ra tl les. 

Un context de fe 

El Baptisme hi és relacionat amb la fe, tractant-se i tot dels 
infants: El Bap tisme és sempre el Sagrament de la fe. Més encara, 
és relacionat no solament amb la fe de l'Església (més o menys 
present en la . intenció. del ministre, el qual vol ba tejar en la fe 
de l'Església) sinó en la fe del mateix candidat al Bapt isme. Trac
tant-se d'un infant, aquesta fe no podrà ser una reali tat personal 
seva - la decisió de fe del pare o de l'home fet- sinó que haurà 
d'ésser una realitat més aviat ambiental. La locució ccl context de 
la fe que l'envolta. em sembla, doncs, una expressió feliç. Tant
mateix, aquest «con text de fe » no pot convertir-se per a nosaltres 
cn una fàcil evasió: «Ha de fer possible que la nova vida cristiana 
que comença tindrà l'ambient propici per a créixer i desenvolu
par-se degudament». Dit amb unes altres paraules: aquest context 
de fe ha d 'envoltar realment l'infant en el moment del seu Bap
ti sme. I podem dir que no l'envolta realment si es tracta només 
de la fe del sacerdot o d 'una comunitat de la qual no participa 
l'infant prou intensament per a que sigui possible - raonable
ment possible, és c1ar- que la vida cristiana que neix . trobarà 
l'ambient propici per a créixer i desenvolupar-se degudament». 

Es tracta, doncs, d'una simple previsió de futur, sempre incer
ta? ¿Tan poc real , si més no, com aquella «intenció» del minis
tre de que parlaven els manuals de teologia i els catecismes de fa 
només deu anys? 

De cap manera. Es tracta d'un fet real, existent ja ara, avui i 
aqui: un con text de fe cristiana que envo lta aquest infant i que és 
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necessari per tal que sigui bateja t. No es tracta doncs ni d'una 
intenció del ministre (realitat a nive ll psicològic i exterior a l'in
fant) ni d'una previsió de futur (simple pressumpció no encara 
realitzada). Però per mesurar fin s a quin punt el con text de fe 
envolta realment l'infant avui -i és, doncs, una autèntica realitat 
per a ell , que fa cos amb la seva vida d'infant- tenim un indici: 
¿podem pensar, de manera responsable, que la llavor cristiana 
podrà créixer i desenvolupar-se degudament? 

Aques t anàl isi posa de manifest que aquesta norma núm. 8 
comporta una sana exigència de realisme. I que ens obliga a pre
gunlar·nos, amb tOla serietat, per la realitat del context de fe 
que envolta els infants que nosaltres admetem a la celebració bap
tismal. 

Vis tes aixl les coses, la pastoral baptismal no podrà limitar-se 
a una simple ca tequesi que iHus tri els pares i els padrins sobre la 
na tura lesa i els efectes dcl Sagrament que demanen per a aquell 
infant. Tampoc no podrà reduir-se -o temptació de facilita t i de 
renovat legali sme! - a fer signar uns papers en els quals els pares 
es comprometen a educar cristianament el seu fill o a dur·lo, arri· 
bat el moment, a la catequesi parroquial. No: el treball pastoral 
a fer consis ti rà a bastir, a refer o a enfortir el context de fe que 
envolta l'i nfant. Tot el que no sigui això s6n solucions massa sim· 
pl istes i fàci ls, més útils per tranquiHitzar a bon preu la conscièn
cia dels pastors que per redreçar seriosament les situacions mal· 
meses . 

Un discerniment dels infants 

Arribats en aquest punt no sabríem estar·nos de transcriure 
unes paraules de la «Nota » que acompanya la norma que estem 
comentant : . Serà cert, in~vitable, que la valoració efectiva de les 
condicions de fe ex igibles obligu i a un discerniment dels infants 
que poden ésser batejats i dels que hagin d'esperar més endavant • . 

Aquesta conclusió -òbvia- ens fa molta por. I mirem de defu
gir-la apeHant a mil raonaments: sempre ho hem fet aix1; això 
ens duria un veritable daltabaix; la gent no ho pot entendre; fóra 
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excloure del do de Déu tota una pila d'infanl s; qui pot mesurar 
ci grall de fe d'uns pares?; qui pot separar el gra de la palia, el 
blat de la cogula?, etc «D'una banda, doncs, no és qüestió de 
posar·se a dictaminar de cop i volta qui ha d'ésser batejat i qui 
no; la formació corrent i e ls condicionamen ts en què viuen els 
nostres cristians no ho perm eten (a part del fel que el prevere 
sol n0 hi té cap clret) • . (rd .) 

l tanmateix, ¿qui no exper imen ta avui, de manera punyent, 
que la nostra praxi pas toral en aquest punt - batejar lOlhorn- i 
la mentalitat que impera, con entment, sobre el sentit clel Baptis· 
me, en amples zones del nostre poble, necessiten una pregona rc
visió? «D'altra banda, tanmateix, tampoc no fóra lícit de deixar
ho córrer sense començar de treballar resoludament per a corre
gir una situació, les conseqüències nefastes de la qual són cada 
dia més evidents i doloroses». (Id.) 

Ur/a pastoral baptismal 

Per a acabar voldria fer unes consideracions sobre e l context 
de fe que envolta l'infant i sobre la manera de treballar pastoral· 
ment a bastir «unes determinades condicions de fe; són aquestes 
condicions les que el justifiquen (el Baptisme dels infan ts) i li 
ll even la poss ible apa rença de ritualisme buit i ineficaç». ~s doncs 
a crear o a refer o a enfortir aquestes condicions que el pastor 
ha de consagrar les seves forces . I és a fer prendre consciència 
d'aquesta responsabil itat -que constitueix una autèntica tasca
que apunta aquest article. 

En escriure aquestes paraules, tinc present un risc que ens 
amenaça a tots. La presa de consciència de les greus incoherèn· 
cies en què es troba presa la nostra acció pastoral, s'agud itza dia a 
dia. Hom s'adona a més, que no es tracta simplement de petits 
redreçaments a operar, s inó d'una revisió molt més pregona. En 
el punt a què he anat fent referència, tenim la sensació, efectiva· 
ment, de tocar fons: ens trobem en «una situació les conseqüèn· 
cics nefastes de la qual, són cada dia més evidents i doloroses» . 
Vet aqui el risc: esbandir, clarificar; però no construir. Concreta-
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ment: excloure infants del bapt isme sense actuar pastoralment 
!obre les causes que ens obliguen a prendre una decisió tan dolo
rosa i que, tard o d'hora, faran sentir també els seus efectes sobre 
els rengles mateixos d'aquells que avu i salvem de la crema. 

Aques t" con text de fe no són només els parcs: cal tenir-ho en 
compte. Per bé que els pares en s iguin un factor decisiu. A l'hora 
de sospesar-ho caldria veure el lloc concret on ens trobem, la irra
diació de la comunitat cris tiana, l'exis tència o no ex istència d'au
tènt ics movi men ts d'infants, l'estat real de la Catequesi. Caldrà 
veure també el món en què es mou la família de l'infant: altres 
famili ars, a més dels parcs; parents i amics de la família . Caldrà 
mesurar, doncs, -si aquestes realitats SÓn mesurables! - fins a 
quin punt l'en treJl a t humà que porta aquest infant està penetrat 
per la fe. Perquè és el contex t hu mà que envolta i que porta l'in
fant el que ha d 'ésser, també, un con text de fe : No es tracta pas 
d'una altra cosa ex terior a aquella. Caldrà mesurar, doncs, fins a 
quin punt la vida d'aquest infant que ha nascut està o no està 
realment vincu lada amb la comunitat cri stiana, concreta i real del 
lloc on viu. Caldrà doncs tenir compte, en darrer terme, aquests 
tres [actors: El factor família, el factor comunitat cris tiana con
creta (Ja seva vitalitat, la irr(J diació) i, finalment, Ja relació exis
ten t entre aques tes dues. Així doncs, suposan t que la situació 
familiar s iguj la mateixa, no es troben en el mateix cas el nen que 
neix en un poble d'ambient rcrdment cristià, on la gent va a miss::! 
i els infants reben una bona catequesi, i el que neix en un poble 
fred i descristianitzat on només es va a missa per la primera co
munió i pel casamen t. Una és la situació d'un 11en en un poble 
on l'Església és present i visible (el temple, el sacerdot, les misses 
del diumenge ... ), una altra la d'un nen d'un suburbi industrial 
d 'aHuvió, on la presència de l'Església no es fa trobadissa de cap 
manera en l'en treJlat de la vida normal concreta de la gent. l així 
podríem anar multiplicant exemples, que no volen dar entenen t, 
tanmateix, que la presència de l'Església s'hagi de confondre amb 
el seu «establiment»: l'Església realment i eficaçment present no 
és pas l'Església ben establerta. Des d'aques t punt de vista, i 
posats a establir una comparació, podem dir doncs que la situació 
del Bisba t de Vic no és ni de bon tros, globalment parlant, la del 
Bisbat de Barcelona. l que si aques ta nOfma avui «ateses les 
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característiques del nostre moment històric present no podrà 
tenir per ara més que una aplicació tendencial i lentament pro
gressiva» al Bisbat de Vic, sembla que s'hagi de fer sentir amb 
més urgència al Bisbat de Barcelona, com més urgent hi és .tre
ballar resoludament per a corregir una situació, les conseqüèncici 
de la qual són cada dia més evidents i doloroses», 

Refe r doncs aquest contex t de fe que envolta l'infant - i ja he 
dit que aquesta era, i no a ltra, l'autèntica pastoral baptismal
voldrà dir treba llar en aques ta triple línia convergent: contactes 
seriosos amb els pares i amb les famílies -i, doncs, una autèn
tica pas toral dels adults; vitalització de la comunitat cristiana del 
1I0c- qualitat de la seva fe, irradiació, presència, -amb una par
ticular atenció als infants- moviments d'infants, catequesi; ober
tura de la comunitat cristiana a tothom, amb una atenció ben par
ticular per teixir tota una trama de relacions humanes amistoses 
amb les families del lloc. 

Es tracta d 'una tasca important i vasta, que no podem redllir 
a una simple obra de catequesi ocasional. La catequesi haurà 
d'ésser-hi a l'hora del baptisme. Però hauria només d 'acompanyar 
una acció més àmplia, no suplir-la. Aquesta catequesi baptismal, 
s'orienta directament a la celebració del Baptisme; bastaria 
doncs, si ens trobéssim davant d'unes comunitats cristianes rela
tivament madures. Però no és aquest el cas, per regla general. l 
així, no pot assegurar de fer ella mateixa el redreçament d 'una 
situació cada vegada més greu. Per bé que, donat el cas, podrà 
ser una bona ocasió per a establir un diàleg pastoral en profun
ditat amb els pares dels infants. 

Cap a ul'la pas toral de la comunitat cristiana 

En darrer terme, la pastoral del Baptisme posa en lloc la pas
toral de la comunitat cris tiana. Perquè és ella la que assegura 
-per la seva vitalitat interior i per la seva projecció enfora
el context de fe real i autèntic que ha d'envoltar els infants que 
bategem. Precisament aquesta atenció a la dimensió comunitària 
del Baptisme, és una de les coordenades fonamenta ls de les . Nor
mes. que he comentat. Però l'entendríem malament si la reduïm a 
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la seva expressió litúrgica: la participació en la celebració del 
Baptisme. Aquestes celebracions comunitàries han d'ésser expres
sió d'una real presència dels membres de la comunitat cris tiana 
en la vida d'aquelles famílies que duen els nens a batejar a la par
ròquia. l s igne que aquesta comunió que avui es produeix no aca
barà amb la celebració, sinó que continuarà en la vida de cada 
dia i serà per a aquests nens cristians un context de fe on troba
ran l'ambient propici per a créixer i desenvolupar-se degudament. 

Josep M. T%saus 

PRIMERA COMUNiÓ 
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terra i poble 

Reflex ions entorn 

a les perspectives del Vallès 

A. LES CIUTATS 

Vigència del concepte de comarca? 

Es podria dir que, avu i, a Catalunya existeixen comarques de 
dos tipus: aquelles en les quals no han perdut vigència els factors 
geogràfics. com a delimitadors de l'espai comarcal, i d'altres en les 
quals el sen tit comarcal cal cercar-lo més en el futur que en el 
caràcter resultant dels fets naturals d'avui. El Vallès és u n cas 
d'aquest segon tipus. Avui és difícil donar caràcter delimitador de 
la comarca vallesana a obstacles con el Collcerola, o la Serralada 
Litoral en general; l'expansió industrialit zadora i urbanitzadora 
de Barcelona ha difuminat cada cop més el caràcter de les comar-
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ques dels voltants. El «fet immigratori», ha conduït a la pèrdua de 
bona part de les característiques, àdhuc psicològiques, que singu
laritzaven molts dels «fets comarcals». 

A aquest procés desintegrador del Vallès, com de les altres 
comarques properes a Barcelona s'ha afegit la solució de conti
I1uïtat de la tasca acceptada per la Generalitat, de vitalilzar la 
un.itat comarcal com a base de la polít ica d'administració de Cata
lunya. Actualment, sobre el Vallès es multipliquen les divisions 
administratives, -públiques i privades: partits judicials, àrees de 
dependència sindica l, comarques artificials (com la de Barcelona 
del 1953), bisbats, etc. 

Acció del procés centralitzador de l'economia catalana, fet im
migratori, relegament polít.ic de la comarca, marquen, de~ de fora, 
la manca de vigència del concepte comarcal clàssic, fonamentat en 
la superposició d'uns elements humans a unitats geogràfiques, 
especialmen t definides per la geologia, l'orografia i d'altres ele
ments de la geografia física. 

Però àdhuc dins de les pròpies comarques, l'evolució ha portat 
cada cop més a la degradació dels lligams: la forma COl1crela de 
realitzar·se 1'0rdel1amel1 t de la nova població -radicació simple 
.de dormitori» i laboral- ha trencat l'equilibri de les ciutats caps 
de comarca, convertint-les en poblacions defici tàries en allò que, 
en teoria, caracteritzaria un centre comarcal: l'aptitud dels serveis; 
aques ts són avui no solament inadequats per a seguir mantenint 
el paper de capi talitat, sinó incapaços d'assolir un nivell digne per 
els propis habitants de la ciutat. 

Finalment la jerarquització natural del territori no !J'ha traduït 
en un ordenament jurídic o administratiu paraHel; avui té, pràc
ticamen t, les mateixes atribucions un Ajuntament com el de Saba
dell amb 150.000 habitants que el més petit racó muntanyenc d 'un 
miler d'ànimes. 

Aquesta destrucció sistemàtica de les ciutats comarcals porta 
aparellats dos fenòmens evidents: d'una banda, la incapacitat d'un 
millor ordenament del creixement, mancant sobretot d'autoritats 
que permetin un plantejament conjunt per a resoldre problemes 
comuns; de l'altra, la inexis tència d'una efectiva possibilitat de 
di àleg amb els responsables -de fet o de dret- del nou ordena· 
ment urbanístic. Les comarques properes al gran cen tre de con-
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centració de Catalunya, -i el Vallès no és excepció- s'han con
vertit er.. receptors passius d'infraestructures, indústries i habitat
ges apareguts no sempre de forma coordinada. 

Dins d'aquesta perspectiva, caldria preguntar-se fins a quin 
punt el «fet comarcal », referit a les comarques més properes a 
Barcelona, té el més mínim sentit. La resposta, «res s ic stantibus~, 
és, evidentment, negativa. 

Funcionalitat del fet comarcal 

Malgrat aquesta visió negativa, s'ha pogut observar, i cada cop 
amb més intens itat, la necessitat que, des del punt de vista fun
cional, es reprengui el concepte de comarCa. Això, a diferents ni
vells. 

En el camp de l'urbanisme el concepte de polaritat de certes 
aglomeracions urbanes s'ha vist irnpulsat en el mateix moment 
que ha eS lal necessari pensar seriosament en absorbir el creixe
ment macrocèfal de Catalunya. Aquesta polarita t tendeix a crear 
«capitals» de contrapès amb un cert territori que bé podria consi
derar-se comarcal. 

Des del punt de visIa de l'es tabliment de certs tipus de serveis 
-hospitalaris, per exemple- es tendeix a trencar amb l'antic con~ 
ceple de centres de caire es tric tament urbà per anar als grans 
serveis de tipus «territorial ., que també es podrien qualificar de 
comarcals. 

Pel que fa referència a la indústria cada cop sembla més clar 
que encerclar -en el millor dels cassos- les ciutats d'un cinturó 
indus trial no facilita gens una ordenació correcta de l'espai, sinó 
que priva al conjunt del territori d'una mínima especialització per 
a simplificar els circuits de transport -i comunicació en general-, 
i de la possibilitat d'optimitzar l'equipament coHectiu. 

En conjunt doncs, el concepte periclitat per uns fets que pro
porcionen un balanç negatiu, es torna a posar de relleu quan hom 
intenta d'ordenar~los. S'estableix, així, una dialèctica interessant 
d'observar: a mida que el procés de creixement industrial i d'ur
banització es fa més i més fort, menys sentit té el concepte de 
comarca; però per evitar els efectes negatius del mateix procés, 
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la comarca reneix com àmbit territorial d'ordenació del creixe
ment . 

Cal, però, constatar que aques t renaixement és avui quasi no
més teòric. Les forces piram idals de l'Admini stració, el poder de 
l'especulació privada, i els a ltres elements motors -quasi di
ríem- del procés d'industrialització i urbanització, sols vénen 
compensat s en part per les exigències de les noves teories urba
nístiques, i dels homes preocupats per «prospectar» les exigèn
cies de les societats de l'esdevenidor. Aquest contrapès, només 
parcial, mostra com un tipus d'ordenament del territori està en 
procés d'aniqu ilació intensa, però no crea els instruments de su
peració: Avui per avui. ni les noves directrius urbanís tiques de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona -expressió força reeixida del 
nou ordenament territorial a aconseguir- tenen l'aparell econò
mic i legal per fer camí sobre obstacles, ni, en general, es pot 
parlar d'una nova era en la qual existeixi d'una banda W1 a verita
ble utilit zació en fun ció social del sol, ni d'una altra els suficients 
recursos efectivamen t destinats per assolir el nivell d'infraestruc
tures, que permeterien la creació d'unitats territorials-comarcals 
ell línia de futur. 

Les iniciatives 

El que si podem descobrir són, solament, tendències, fonamen
tades sospites que en un futur més O menys pròxim serà neces
sari abandonar l'esquema de creixement de la primera aglomera
ció catalana, per estructurar un espai més ampli. fonamentat en 
els diferents marcs ecològics, i organitzar a partir de valorar la 
personalitat política -en el sentit més ampli possible- de cada 
unitat territorial. 

Aquestes sospites es tan confirmades especialment si examinem 
algunes iniciatives avui en curs de realització o d'una efectivitat 
quasi segura. 

A la zona del Vallès hem inventariat les següents (vagi per en
davant l'excusa per la prolixitat de l'enumeració, que no pretén 
ésser complerta): 

Projectes referents a: 
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A) Comunicaciolls 

a) Autopista de Granollers 
b) Autopista de València 
e) Túnels del Colle<!rola 
e) Tercer Cin turó de Ronda 
e) Autopis ta a Terrassa i Sabadell 
f) Enllaç ferroviari Molle t - Mon istrol 

B) Grans equ ipaments urbans 

a) Centre Direccional Cendanyola - Sant Cugat 
b) Polígon Residencial de Canaletes del Patronat Municipal 

de la Vivenda de Barcelona, a Cerdanyola. 
c) Urbanització de la zona de la Mancomunitat Sabadell

Terrassa. 

C) Equipaments eI1ergètics i aigua 

a) Xarxa de Gas Natural S. A. 
b) Pantans de Ripoll, l'Avcncó i Tordera 

D) Equipaments Socials 

a) Projectes hospitalaris de Sabadell Terrassa 
b) Campus Universitari a Bella terra. 

Aquesta llista no significa una pura elucubració: El projecte 
A.a . està en execució, així com pràcticament l'A.b .; el projecte 
A.c. està assignat a un consorci; el projecte A.d. és potser, de mo
ment, el més problemàt ic del grup; el projecte A.e. està previst en 
ci segon pla de desenvolupament; el projecte A.f. és enca ra força 
hipotètic. El projecte B.a. està a nivell de «concurs d'idees»; el 
projecte B.b . s' iniciarà properament; el projecte B.e. està pendent 
de solució d'alguns problemes tècnics. El projecte C.a. està a punt 
d 'ésser inaugurat. El projecte D.a. és encara hipotètic, i ci pro
jecte D.b . és d'iniciació immed iata. 

De Iota aquesta llis ta és important destacar com la majoria 
dels esmentats projectes interessen a la iniciativa privada, ja sigui 
per mitjà de consorcis, concessions de const rucció i explotació, 
participació, etc. En conjunt es tracta d'un abocament de recursos 
ell el cinturó de Barcelona, abocament en el qual el paper de l'Ad
ministració -especialment la Central- és singularment d~bil i 
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àdhuc permès, -en alguna circumstància- per l'interès del pú· 
bUc ell gelleral (pensem, per exemple, en la Univers ita t autònoma 
i el Denta Universitari ). Aquesta constatació és especialment im
portant si hom observa el tipus d'urbanisme que fins avui ha fet 
la inicia tiva privada al Vallès: urbanisme ofega t ja des del punt 
de vista de la concepció i que ha donat lloc a la fenomena l subur 
bia lització de la majoria dels 64 municipis de la comarca. Aquesta 
iniciati va privada, que ahir es llançà a una aventura mediocre i 
especulativa, avui sembla ser capaç de finançar autopis tes, univer· 
s itats, tuncls, cinturons de ronda, noves c iutats, etc. 

Això es con verteix en una lúcida manifestació del que s 'ha fet 
a nivell públic, per una comarca: no tan sols no dotar -la de les 
infraes tructures bàsiques, s inó també no permetre el marc global 
d'ordenació que faci lit és un creixement armòni c, aprofitant els 
motius de renda bilita t intrínsecs a molts processos d'urbani tzació 
i industrialització. 

Una perspectiva gelleral : E l Pla de l'A rea M etropoli tana 

El més recent dels plans d 'ordenació que afecten al Vallès és 
el de l'Area Metropol itana de Barcelona, que malgrat haver esta t 
aprovat per l'Administració en termes molt poc clars -amb ca
ràcter «intern», «administratiu» i amb cai re de «pla provincial»
consti tueix una visió de conjunt del que pot ésser el futur de 
l'aglome ració bal'celon ina i la seva àrea d'influència . 

Aquest Pla preveu per al Va llès cinc gran s nucl is d 'assenta
ment del creixement: la comunicació Sabadell-Terrassa, definiti
vament constitu.ida a través de la Mancomunitat; una nova ciutat 
de desenvolupament lineal en l'eix Santa Perpètua de Moguda-Cal
des de Montbui , segui nt la r iera del mateix nom; l'expansió de la 
connubació Granollers, Canovelles, Les Franqueses i La Roca del 
Vallès; l'expansió de Cardedeu com a perllongació de l'àrea gra
nollerina; fi na lment un darrer nucli fonamentat en l'actual Sant 
Celoni. 

A aques ts nucli s s'hi uneixen grans centres d'equipaments ter· 
ciaris a Sant Cuga t del Vallès i Ripollet, (a més dels propis de 
Sabadell-Terrassa, de la nova ciutat de Riera de Ca ldes, de Gra-
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nollers i Sant Celoni). Des del punt de vista industrial es preveu 
la creació de polígons aprofitant els cursos dels rius de la comar
ca: el de Terrassa recolzat a la riera de les Arenes; els de Cas
tellar i la Mancomunitat aprop del Ripoll; el de Santa Perpètua, 
sobre la Riera de Caldes, així com el de Sentmenat; els de Mollet, 
Martorelles, Montmeló, Montornès i Granollers en la confluència 
de rius que formen el Besòs; els de Canovelles i Les Franqueses 
sobre el Congost; el de Cardedeu sobre el Mogent; els de Santa 
Maria de Palautordera i Gualba, sobre el Tordera. 

Finalment, e l Pla de l'àrea preveu alguns centres de grans 
equipaments específics a Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet, La Lla
gosta, Llissà de Vall, Llissà de Munt, i en la zona d'Ullastrell. 
Aquests grans equipaments són, grans centres de classificació de 
mercaderies, Aeroports (dos de petits en són previstos), etc. 

Malgrat aquesta llarga enumeració d'ocupacions urbanístiques 
del sol, e l Pla de l'Area es caracteritza precisament pei contrari: 
per la densificació d'alguns punts del territori, separats per grans 
taques de parcs forestals, zones verdes metropolitanes i parcs ur
bans i zones rurals. 

Els parcs urbans previstos SÓn tota la vessant vallesana de 
Collcerola; un sistema de tres que separarien Rubi de Terrassa, 
Sabadell de la nova ciuta t de la Riera de Caldes i aquesta del 
Tenes, en tercer lloc un rosari de parcs vorejant l'ac tual «auto
pista de l'Ametlla» i finalment dues taques verdes entre Montor
nès i La Roca, i Cardedeu i Sant Celoni . 

Des del punt de vista de les comunicacions, ca l distingir di· 
ferents nivells: 

- L'anomenat Tercer Cinturó de Ronda, que partint de La 
Llagosta, enllaça amb Santa Perpètua de Moguda, Santa Maria de 
Barberà, Cerdanyola, Sant Cugat, Valldoreix i Papiol. Unit a aquest 
cinturó discorre una línea fèrria que evita el pas per Barcelona 
del tràfec provinent o en destí a França. Aquest cinturó és tras
passat: 

a) Per la xarxa dels túnels del Tibidabo que uneixen Barce
lona amb Valldoreix i Terrassa, i Barcelona amb Cerda
nyola i Sabadell (no està previst el túnel d'Horta). 
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b) Per l'autopista Barcelona a Sabadell-Terrassa_ 
c) Per l'au topista Barcelona a La Jonquera. 

Es preveu un enllaç entre Sabadell i Granollers i Cardedeu que 
passaria entre Polinyà i Palau i per Uissà de Vall. Creuaria 
l'actual «Autopista de L'Ametlla » que, continuada, enllaçaria amb 
la comarca d'Osona. 

Es preveu un Quart Cinturó de Ronda que d'Olesa de Monser
rat venint del Penedès, aniria a morir a Sant Celoni, enllaçant el 
nord de Terrassa, Sentmenat, Caldes de Montbui, Santa Eulàlia de 
Ronçana, L'Ametlla del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i Sant 
Celoni. 

El Pla de l'À rea es podria resumir pel que fa referència al 
Vallès, en un reforçament de les capitals tradicionals (Sabadell, 
Terrassa i Grano/lers) , amb la promoció d'un Vallès Central recol
zat a la Riera de Caldes, la dispersió d'una sèrie de centres d'equi
pament terciari i graons d'equipaments específics, la creació de 
centres d'aglomeració industrial i d'una ampla xarxa viària. Tot 
reservant bona part del territori per a zones verdes d'us no sim~ 

plement feréstec, sinó en forma de parc. 

Dues contradiccions 

En el fons de tot el Pla de l'Àrea Metropolitana, hi reposen les 
tres mateixes prem.ises que varen informar la «Ley del SueIo » de 
l'Es tat Espanyol: us coHect.ivitzable del sol a través del procés 
planificador, dotació d'infraestructures per part d 'una Administra
ció amb recursos, i jerarquització de p lans: el provincial inspira 
al munici pal general, i aquest al parcia l. 

Per desgràcia, aquestes tres condicions no són independents les 
unes de les altres. Especialment sj no existeix una efectiva possi
bilitat d' intervenció econòm ica per part de l'Estat en el procés 
d'ordenació de l'urbani sme, no es pot reclamar l'us col·lectiu del 
sol, i es prou difíc il jerarquitzar les accions urbanístiques. Molts 
tècnics mun icipals han vist com els Plans Parcials són els que en 
definitiva modelen els Plans Generals, i qualsevol pot observar 
com l'urbani sme provincial, és desgraciadament l'addició de situa
cions més o menys particulars. 
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Aquesta és la primera gran con tradicció del Pla de l'Àrea Me
tropolitana: està elaborat per a servir a un ens supramunicipal 
i amb forta potencialitat econòmica. En realitat aquest ens no 
existeix avui com a tal, i en tot cas compta amb recu rsos prou 
migrats. 

Si observem el que ha passat des de l'elaboració del Pla de 
l'Arca Metropolitana, fins avui, dos fe ts són els que frapen. D'una 
banda la continuació del procés urbanitzador en taca d'oli, -que 
és precisament e l que es volia evitar-, i d'altre, la concentració 
de projectes en l'eix Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola, recolzat sobre 
la vessant va llesana del Collcerola. El s túnels seran aviat un fet, 
el polígon del Patronat Municipal de la Vi venda de Barcelona, 
també; sembla que el Centre Direccional pot ser tambe rea litat; 
la Universitat Autònoma no ha de trigar a obrir les seves portes, 
e tc. 

En l'esperit del Pla semblava ser tant o més important que 
aquesta zona la creació de . Riera de Caldes», la industrialització 
de Granollers o les infraestructures bàsiques de tota l'Area. Mal
grat això, s'lla produït una concentració quasi única en la zona 
colindalll a Barcelona , COm si la cil/lal hagI/és satllral la seva 
//l eSl/ra i vessés fora del sel/ continenl natural. Segona contradic
ció amb la fi losofia del Pla. Contradicció lògica si es considera 
que, bàsicamen t, el procés urbanitzador continua essen t autònom. 
Continua obeint a una «planificació de situació» més que a la 
voluntat de crea r un nou marc a ['expansió barcelonina. 

B. ELS HOMES l LES CIUTATS 

El fUll/r del rel immigratori 

Tota la perspect iva anteriorment mos trada, es tà en funció direc~ 
ta d'un fet d'àmbit general: la continuació del I rasvassament mas
siu de població agrícola al seclor induslrial, cosa que equival a im
plicar la continuïtat del fet irnmigratori. 

Aques t ha passat al Vallès per vicissituds ben diferenciade, 
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territorialment. Al Vallès occidental la evolució immigratòria és 
bàsicament ràpida des del 1920, accelerant-se de forma extraordi
nària durant el primer quinqueni dels 60, per flexionar a la baixa 
amb la pèrdua de velocitat del desenvolupament espanyol. Es loca
litzà fonamentalment a Sabadell, Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Cer
danyola, Montcada i Reixac i a l'entorn de la carretera de Grano
llers, més recentment. 

Al Vallès oriental, el creixement és menys espectacular, seguint 
un ritme mitjà respecte a tota la regió catalana. Però tot recent
ment sembla que augmenti ràpidament la seva dinàmica, en la 
mesura que les àrees més properes a Barcelona es saturen o 
l'especulació fa inaconseguible un major creixemen t. Aquest s'ha 
localitzat especialment en l'eix La Llagosta, Granollers, Sant Celo
ni i a les rodalies de la capital comarcal. 

La continuïtat del fet immigratori, que s'ha de produir forçosa
ment encara bastant temps -s'ha de recordar que a Europa àdhuc 
els països més desenvolupats i amb percentatges més baixos de 
població al camp, perden població primària-, força a introduir
ho com un dels tets humans ,nés significatius en el con/ext co
marcal. Fins avui el creixement de la població ha estat un dels 
factors que més ha marcat la difuminació del concepte de comarca. 

Superposició de dues estructures 

Això explica, per exemple, que ciuta ts com Sabadell i Terras
sa, amb poblacions de quasi 150.000 persones presentin una vida 
cultural i associativa poc més ample que Granollers amb 35.000 
habitants. l és que, de fet, Sabadell i Terrassa són avui ciutats de 
mig centenar de mils d 'homes a les quals s'hi ha afegit una massa 
proletària que no té més connexió amb la cap ital que el treball. 
D'altra banda la situació general ha impedit l'extensió dels vin
cles necessaris per a integrar, ni tan sols territorialment, aquests 
nou vinguts. Aquesta superposició de dues estructures que s'igno
ren no sols és pròpia de les grans ciutats. Als nuclis més petits 
és encara més evident, produint una desconnexió total entre les 
tradicionals «forces vives» i el conjunt dels habitants. 
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Això, en general, complica extraordinàriament el planteig de 
qualsevol promoció de la vida social en general: les estnlctures 
tradicionals -ja adminis tratives, ja eclesiàst iques, ja sim ple· 
ment associatives- , van perdent moltes vegades el contacte real 
amb la població i sols relliguen una petita minoria més o menys 
selecciOl1Gda a nivell dels grups econòmicament més forts. Aques
tes minories no tenen ni el llengua tge ni l'oportunitat de dirigir
se a una majoria aclaparada pels horaris de treball, per un 
herita tge cultural molt específic i per la pressió constant dels me
djs de comunicació massius propis de la situació actual. 

AixJ, la pèrdua de personalitat dels pobles es fa cada cop més 
acusada; però sobre tot és cada cop més difícil arribar a aquesta 
comunicació entre homes -encara de forma tensa- que és base 
de qual sevol dinàmica social. 

Manca de serveis socials i industrialització 

D'altra banda, no sols manquen els vehicles de la comunicació. 
To t Ca talunya, però especialment el Vallès com a zona d'especial 
intens creixement, manca dels serveis socials mínims que perme
ten la difusió d'una cultura, la resolució de problemes comuns, 
l'assistència a situacions particulars però regularment produïdes . 
Manquen quali tativament i quanti tativa escoles, hospitals, centres 
de formació professional , centres assistencials , equipament urba
nís tic i cívic, centres comercials, etc. 

Si amb aques tes dades es tingués de fe r una prognosi del que 
pot succeir en un futur no llunyà, hom estaria temptat de des
criure la situació com un procés de suhurbialització progressiva 
del Vallès. La imatge urbanís tica seria la d'un territori densament 
poblat però suportant importants dèficits; d'intens trànsit humà, 
però reduït a necessitats del treball; extraordilu,riament dinàmic, 
però d'un dinamisme d'es tricte base indus trial. Pel camí haurien 
fet crisi els nuclis autòctons de les grans ciutats -com a l'Hospi
tale t, avui, per exemple- i la pagesia, obUgada a deixar una acti
vitat cada vegada més marginal; en una paraula, tota la societat 
tradicional que caracteritza la comarca. 
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Crisi social 

Evidentment, aquestes crisis s'han de produir d 'alguna forma. 
Són el pas previ a l'aparició de noves forces dinàmiques de trans
formació social. No creiem que conservar l'actual es tructura social 
sigui una finalita t «per se» . Però el que pretenem fer veure és 
que aquestes transformacions , a menys que no variïn certes cir· 
curnstàncies, no aporten cap situació més humana. En cap sentit 
no ajuden a una estructuració comarcal que faciliti al seu torn, a 
determinar les grans línies d 'una conducta social i pública de la 
societat ca talana del futur. 

L'estorç per evitar aquesta suburbialit zació del Vallès és un 
esforç educacio11.al, urbanístic, d e creació de nOves infraestructu· 
res, però, sobretot es situa a nivell de grups a tots els nivells que 
puguin crear tets dinamitzadors. A l'agricultura mitjançant expe
riències de transformació estructural -tècniques i jurídiques
de les explotacions; a la indústria amb un esforç de creació 
d 'àrees industrials de futur per al seu ordenament i la completi
vi tat; als serveis per la vindicació del seu paper motor de les 
noves formes de societat. A la classe treballadora a través d'una 
efectiva capacitat d'assumir el seu paper estratègic en el canvi 
social. A les classes socials actualment dirigents a través dels 
canvis de mentalitat que ja comporta el propi creixement del sis
tema. Tot això, però, prenent en consideració les resistències prò
pies de l'actual sistema d'administració pública que, ara i ací, 
facilita enormement la massificació del territori i de la societat, 
com a resposta a qualsevol intent d'individualització o assumpció 
social del futur. 

C. CLOENDA 

Hem intentat reflexionar sobre una comarca plena de possibles 
canvis; situada en un dels punts més estratègics de la futura fiso
nomia de Catalunya. D'aquesta reflexió n'han sortit dues conse
qüències, al nostre judici bàsiques: d'una banda l'enorme pes que 
han de tenir les infraestructures projectades junt a la dinàmica 
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privada que les empeny; d'altra, la fenomenal dificultat del retro 
bar -per quins camins?- el nexe de comunicació entre els homes 
de la comarca. Si aquestes reflexions han de servir per plantejar 
-genèricamen t- una acció concreta, es podria tancar aquestes 
pàgines amb algunes conclusions que no tenen cap pretensió de 
ser definitives, però que, en tot cas, poden ser operan ts. 

En primer lloc, dona t que el creixement del Vallès ha de tren
car veïnatges i estructures territorials ara exis tents, tota acció 
cOl1creta ha de organitzar-se de forma suficientment flexible com 
per adaptar-se a les Iransformacion s que s'han de produir. 

En segon lloc, no és presumible que cap es tructura muntada 
per a l'acció concreta pugui orgal1il zar-se, si vol arribar a la base 
a t ravés únicament dels sistemes d'estructures tradicionals. 
Aques tes, avui tenen ja una difícil comunicació, i en el futur, si els 
increments demogràfics previstos es realitzen, encara permetran 
una di fusió més restringida. 

Finalment, caldria no perdre mai de vista que la gran majoria 
de canvis previsibles per e l Vallès -en el terri to ri i l'activitat 
econòmi ca, en e ls homes- tenen un significat totalment ambigu 
re peete a les fina lita ts d'una acció social concreta i que poden 
ésser aprofi ta ts a condició de de tec ta r-los i valorar-los a temps 
per una més complerta identificació de ¡'acció a l medi te rritorial 
i social. 

Rafael Pujol 

TERRA I POBLE mira l 'entre llat sòcio-cu ltural on es cons
trueix la nostra comunitat cristiana. Una finestra , doncs, 
oberta al País, com a poble que es realitza en una terra. 
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antologia 

Joan B, 

Manyà 

A/coveno 

Neix a Gandesa, el 30 d'octubre del 1884. Estudià al Seminari 
de Tortosa i, els Ires darrers anys, a la Universitat gregoriana de 
Roma. Sacerdot des del juliol del 1909, explicà teologia deu anys 
al Seminari de Tor/osa, d'on és expulsat a1'11b altres companys, per 
haver defensat la llengua catalana. Es Canonge magistral (i des
prés ardiaca) de la Seu tortosina des del 1918. Catedratic de reli
gió de l'Institut de segon ensenyament a To rtosa, des del 1940 fins 
a 1962, que és jubilat. 
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PRINCIPALS PUBLICACIONS 

EL TALENT: dos volums. Barcelona, anys 1936 i 1948. 

EL PENSAMENT I LA IMATGE: Barcelona, 1935. 

M EDITACIONES MARIANA S EN LAS ERGASTULAS DEL S.LM.: Bar-

celona, 1942. 

L 'AGONIA DE JESÚS: Barcelona, 1949. 

LA VIDA QUE PASSA: Barcelona, 1955. 
ENLLÀ Dll LA MORT: Barcelona, 1957. 

LA TEOLOGIA DE UNAMUNO: Barcelona, 1960. 
DANIEL I ELS PROFETES MENORS: Volum X de la Fundació 

bíblica ca talana. Barcelona, 1934. 

SANT VICENS FERRER A CASP I A PERPINYÀ: Tarragona, 1962. 
ApOLOG~TICA CRISTIANA: To rtosa, 1962. 

NOTES D"HSTbRIA DE GANDESA: Tortosa, 1962. 
L ES MEVES CONFESSIONS: Tortosa, 1965. 

PER LA PIETAT MARIANA: Tres volums, Tortosa, 1964. 
PER UNA NOVA TEOLOGIA: Barcelona, 1966. 

La seva obra principal és Theologumena, de la qual ja han esta t 
publicats els cinc primers volums, i confiem que dintre l'any pre
sent serà publicat el sisè. En aquests sis volums Són abordades 
qüestions fonamentals de teologia (Déu i la llibertat, el pecat greu, 
la psicologia de Jesucrist, el cel i l'infern, la fe, l'eucaristia, l'auto
ritat doctrinal, etc. etc.) que l'autor no veia clares i de les quals 
presenta solucions originals. 

L'ESTUDI, SERVEI HUMIL 

No faig gaire cas de l'isolament i de l'aparent eixorquia en què 
semblo viure sepultat. Els meus escrits no porten pressa de publi
caci6. Tan actuals com. avui serGll d'ací a ceni anys. Possiblement 
ho seran més. I si a fi de comptes, Aquell per qui únicament tre
ballo, volgués sepultar-los en l'oblit definitiu en aques t món, que 
tantes coses oblida digníssi11'les de recordança immortal, jo ben 
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a gust, en obsequi de l'Amat, renuncio a la natural complaença 
hwnana, i accepto la meva inutilitat i el meu fracàs personal. 

AI cap i a la fi , reproducció en petit, del gran fracàs de Jesús. 
A voltes, ell el silenci dels meus estudis, alço els ulls al Crist que 
els presideix, i li adreço una queixa d'amic: Senyor, per què m'ha
veu injectat la passió infef/ec/ual, si se'm tanquen to/es les portes 
de proselitisme? 

Jesús, des de la seva dolça efígie ", 'ha fet una respos ta con
tundent. Respice in me (mira'm) m'}Za dit . Ja n'he tingut prou. 

Quan hom el contempla alliçonant pacientment aquells dot ze 
llomes de mentalilat tan baixa que foren els deixebles de la seva 
escola, o bé esnte rçanl la seva augus ta paraula a instruir les mul
tituds igna res i egoisles de Galilea ... Ell, el meslre més excels, la 
saviesa més profunda, el lalent més agut de la I,islòria ... (De "Les 
meves confessiO/lS" pàg. 50) 

LA LLENGUA 

La connexió del verb mental i el verb o ral iniciada i consoli

dada en els dies de la infància, sofreix com un Iraumalisme quan 
en l'escola se l i imposa el canvi de llengua. Són incalculables les 
conseqüències desastroses d'aquest traumat isme. La víctima resta 
en condicions d'inseguretat mental. No viu del tot (sense un gran 
esforç) la llengua pròlJÍa, car la cultura que rep en prescindeix, 
però tampoc no arriba el seu verb ntental a iden tificar-se amb el 
verb oral sobrevingut. Li manca sempre aquella fino r, aquella es
pontaneïtat que assolelx naturalment en els ¡nleNee/uals que se
gueixen la llengua inicial de llur vida. 

I el que diem de la literatura ho diem també del pensament 
filosòfic: la filo so fia a Calalunya serà sempre una filoso fia pro
vinciana, colon ial com diuen avui, mentre no prengui el d e termini 
ferm i cons tant de pensar i escriure en llengua pròpia; mentre 
el verb oral no flu eixi del mental, sense dissociar-se'n, ço és, en 
vibració tan ajustada que no en senti el dualisme. Ho reclam en 
les lleis de la psicologia pedagògica, sota pena d'eixorquia. La con
nexió del verb mental i el verb oral -hi insistim perqu~ es tracta 
d'una condició bàsica del noslre psiquisme inteHectiu- cal que 

47 



sigui en el pensador no una nosa a superar, IlO un obstacle a vèn
cer estrènuament, s in6 una associaci6 mútuament beneficiosa i 
expedita, flúida, gairebé inconscient de tan ajustada. El verb oral 
primitiu adquireix aquesta espontaneïtat en les primeries -tan 
plàstiques- de la vida inteHectual. Les correccions del psiquisme 
inicial són pertorbadores i pel cap més baix, malgastadores de 
temps i d'energia mental. 

ESPERIT CRITIC 

Aconsellat per l'experiència personal, jo inculcaria als tèolegs 
joves amb vocació d'investigadors, dues normes bàsiques, que 
semblen, però no ho són, antitètiques: inquietud incessant i mo
dèstia desconfiada. Una inquietud, que davant la fosca, el dubte, 
es redreça incansable fins a trobar ""a llum parcial i tènue si 
més no, però llum nova que dissipi algun dubte, o en susciti de 
nous, que els estudis científics, especialment els de teologia, tro
baran contínuament. Una modèstia desconfiada que foragiti les 
pretensions i l'esperit d'esnobisme tan perillós ell els estudis de 
teologia. 

Si m'és permès d'in vocar la meva experiència personal, con
fesso que quan em trobo davant novetats obligades, per tal COm 
les opinions corrents no em satisfall, sento frisança de revisar-me 
objectivament, de rebutjar, si cal, les novetats que un sofliciten . 
I quan per pressions de s inceritat no em queda cap més remei que 
acceptar-les, redacto el meu pensament i el deixo jeure una bona 
temporada, durant la qual demano al Déu de la llum que m'iHu
mini envers la veritat. Després en faig revisió i, o bé rebutjo del 
tot o en part el meu pensament innovador, perquè no val la pena, 
o bé In'hi refermo i el subjecto a noves revisions i discussions, 
abans de llançar-lo a la publicitat. (Per una nova teologia, pgs. 98-
99) 

LA NOSTRA FACULTAT TEOLOGICA 

Condicions que imposaríem a la desitjada facultat de teologia 
de Catalunya. Primera, la selecció i con trol del professorat. En 
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pedagogia és definiti va [a influència del personal docent. Un bon 
programa executat per professors i/leptes, esdevé estèril i fins per
niciós per a la formació dels alul1mes; en canvi, els bons profes
sors, àdhuc amb programes defectuosos, en treuen bon profil. 
No proposo ací normes concretes sobre [a selecció i cant rol del 
professorat; però no sabria es tar·me d'inculcar la necessitat d'ex· 
cloure influències burocràtiques de qualsevol m ena: d'aquelles l 

tot que pretenen obrar mogudes de zel religiós O per reverències 
jeràrquiques. 

Una altra condició dels estudis en [a nostra f'lfurible facultat 
teològica, hauria d'ésser [a unificació d'assignatl/ res al redós de la 
teologia dogmàtica. El handicap pedagògic dels estudis moderns 
és [a doble necessitat d'am pliar-los cada dia més i d'especialit
zar-los progressivanlent. La soltlcid d'aquest d ilema anguniós "lO 
pot ésser la supressió de coneixemeufs necessaris, ni tampoc la 

multiplicació inconsiderada d'assigna tures. Cal, doncs, anar a l'ar
ticulació de matèries d'ensenyament i a la formació de professors 
agençats per a aquest mètode unitiu. Doble labor no gens fàcil, 
però que en els estudis teològics es podria rea[il zar amb relativa 
facilitat i rapidesa. 

El text de les decisions conciliars esm enta i lamenta la desarti
culació de matèries en els es tudis teològics, però no en concreta, 
naturalment, la solució practica. Fins ara les orientacions dicas
tèriques de Roma han "nat pels viaranys de [a dispersió, més que 
pel camí unit icat iu. 

UN PENSAMENT PROPI 

" .Ca[dria fo mentar també en la llOstra facullat de teologia 
pos tconciliar l'avers ió al colonialisme infeNectual, vull dir, evitar 
el servilisme al pensament forà, de França, v. g., O d'altres indre ts 
més endarrerits . Sense menysprear ni desconèixer la teologia fo
rastera, caldria anar a una mena d'escola de teologia. 11s una 
ambició realit zable dins de límits asse l1yats i fil1s necessària si 
volem sostenir la nostra personalitat intefl ectual. Així com en la 
restauració lingüís tica, tampoc en la rena ixença teològica no farem 
res sense tm cert independentisme del pensament i de la llengua, 
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sense una mena de nacionalisme relatiu i assenyal, que s'atengui 
al postulat de psicologia pedagògica sobre els mals resultats de 

divorciar el pensamenl del Ilengualge natural. Una teologia cata
lana sense pensament propi i parlant e,t llengua foras tera, no pas
sarà d'ésser una teologia colonial, provinciana (Per una nova teo
logia, pàg. 188). 

LES VELLES POU:MIQUES 

Classico a jansenistis adhibito exemplo utenles, sequeuli sche
mate, '10stram prae Jansenii aliorumque posilionem exltibere pla
cel: a) Vohmlas se habel quasi slalera, cujus brachia necessitate 
physica in senSU1-n majoris ponderis inclinantur; pondera au tem 
non ab ipsa volunta/e apponuntur, nec quidquam potesi volun /as 
de ponderi bus immulare, sed his ab alio sibi appositis mere incli
natur; ea modo quo materialis sta /era majori ponderi cedit (Jan
senismus et in genere delerminismus psychologicus . Huic concep
Honi thomjsmum historicum ejus adversarii, non quidem explicita 
professione sed vi logicae, adstipulari contenduntl. 

b I Talis habeltlr statera voltin las quae, nOlt obslalllibus POIl

deribus qtlibus premil'Ir, potes tale gaudel brachia quocLllnqtle 
velit inclinare, e/iarn in sensu minoris ponderis (lla non pauci 
theologi orthodox.i, praesertim e schola scotistica et molinistica, 
voluntatis autodeterminationem nimis extolJentesl. 

ci Slalerae brachia inclinanltlr psychologica necessitate ad 
pondus majus; talis vera s ia/era existit volw'l/as, quae potesl pro 
lubilu majora vel millora pondera ad quodlibel ex branchiis appo
nere (Nostra sententia ex S. Thoma desumtal . (Theologtlmena l, 
pàg. 391). 
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millors escriptors. ~s una invitació a la lectura i un recomp
te d'esforços realitzats, imprescindibles per a construc
cions futures . 



contes i paràboles 

C onte de la mare que tellia m olts f ills 

Una vegada, fa tants anys que ja ni me'n recordo, en un país 
molt llunyà, vivia una mare que tenia molts fills. 

Si penseu en to tes les virtuts que poden existir sobre la Terra, 
totes les ten ia aquella Mar e. Si a l'inteHigència més clara hi ajun
teu la delicadesa més fina, la prudència i el seny en graus sublims, 
l'ama bilita t i la tendresa de cor, la valentia, l'esperit de sacrifici, 
la capacitat de treball i to tes les qualita ts millo rs que vulgueu i 
estimeu, totes les tenia aquella Mare. Al llarg de la seva vida havia 
suporta t la pobresa, la persecució, la indife rència, l'engany i e l 
menyspreu sense una queixa ni un defallimen t, pensan t sempre 
en e ls seus fills i en e l Pare de tots que era al Cel. 

Cal dis tingir entre els fill s d'aquesta Mare, car no tots eren 
iguals. En primer lloc, tenim els que vivien a la Casa Gran, prop 
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de la Mare, que a la ni t es tancaven amb e lla, que podien parlar-hi 
cada dia, tothora perquè amb ella menjaven i al costat d 'ella tre
ballaven. 

Altres fill s vivien al poble i anaven a veure la Mare cada diu
menge i fesla de guardar. Alguns fills passaven via d'aquesta visi ta 
que mai no durava més de mitja hore ta i quan la Mare els rebia 
conten ta i els parlava del Pare que era a l Celo els llegia fragments 
del Lli bre que havia escrit el Pare, algu n d'ells pensava en la vaca 
malalta o en e l prat que havie n de comprar. Eren fill s cnreinats i, 
úJtimamen t, enlloc d'anar a veure la Marc e l diumenge hi anaven 
dissabte al vespre, i ahi tenien tot e l dia de festa per anar a caçar 
e l senglar . 

Innombrab les fi lls vivien escampats per serres i planes, lluny 
de la Marc, i no podien pas anar-la a veure cada setmana. La visita 
era obligada quan neixia un ¡¡lI , quan es casaven o quan havien de 
participar-Ij una mort. Comprendreu que aquesta visita era curta 
i apressada. Qui acaba de néixer, prou feina té a aprendre a res
pirar, i qui ha pres muller, remei segur contra la concupiscència, 
té ganes de conèixer-la a fons. La Mare prou els de ia: «vcniu més 
sovi nt, aquí sou sempre ben rebuts, fills meus>, però els fills vivien 
tan lluny! 

Més enllà vivien els fill s separats de la Mare per rius i mars. 
No la visitaven mai perquè un dia varen temr un disgust molt fort 
amb els fi ll s que vivien a la Casa Gran i no es parlaven. Aleshores 
la Mare era jove i po tser no tenia tanta experiènc ia com avui . Pot
ser avui no els trcuria de casa com va fer aquell dia trist de les 
paraules fortes. 

I molt més lluny encara vivien alguns que ni ta n sols sabien 
que eren fills dc la Mare. Aquesta bé prou hauria volgut conèixer
los i asseure'ls a taula, però els fills que vivien amb ella a la Casa 
Gran, deien: . No hem pas d'anar a buscar-los. Si volen alguna cosa 
que vinguin, que ho demanin ben demanat, humilment, i potser 
e ls de ixarem entrar un diumcnge que faci sol». Però la Mare també 
els esti mava i es dolia de no veure'ls mai a la casa del Pare. 

Dels fills que vivien amb ella, el més gran i assenyat es deia 
Constantí, i tots l'escoltaven perquè només pensava en coses que 
poguessin fe r conten ta la mare. A vegades, en sortir el sol, reuma 
als seus germans i els deia: 
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-He pensat una cosa en honor de la Mare que s'ho mereix tot. 
Avui , enlloc de treballar, anirem al bosc a collir (Joretes i quan la 
mare es desperti , trobarà to ta la casa encat ifada de ginesta i gar· 
landes a ls balcons, i quan la mare segu i a l'hora de dinar li posa· 
rem una corona de gardènies a l cap i un lliri a cada mà. La Mare 
s'ho mereix tot. 

-Molt ben pensat -assentia Gregori, que era el segon i un xic 
lIetraferi t- i jo aleshores recitaré un poema que escriuré per a 
aital ocasió i que es titularà .La Mare és un roser (Jorit • . 

Això entusiasmava tant els germans que tots corrien a fer e ls 
preparatius d'aquella gran festa, i aq uell dia no es treballava. 

Així passà molt de temps, exactament fins que els germans més 
petits es van fer grans i comença ren a parlar. Un dia en Joan va 
fer una pregunta que els va sobtar a tots. Fou aquell dia que Cons· 
tantí recordà que era e l tercer centenari del naixement de l'àvia 
Bened.iclina i va dir que per a celeb rar-ho podrien comprar unes 
espardenyes de plata per a la mare i una gran llaçada de seda 
blava i un ... 

- I voleu dir que tot això li agrada, a la Mare? 

Aques ta fo u la pregunta de Joan que per primera vegada s'atre· 
via a parlar. I tots quedaren tan estranyats no del sen tit de la 
pregunta sinó que el petit Joan parlés, que no atinarcn a con
testar res. 

Un dia, ]a Mare era ja molt gran i es veia que patia. La seva 
salut no era gaire bona, es cansava aviat i passava llargues hores 
a la vora del foc llegint el Llibre que abans d'anar al Cel havia 
escrit e l Pare . Cada vegada estava més pensativa la Mare, cada dia 
parlava menys i reia menys i els seus ulls fitaven la llunyania. 

Els fills en patien i volien interpretar què li passava a la Mare. 
Perquè l'estimaven molt, glatien per fer a lguna cosa que tornés 
l 'alegria al cor de la Mare. 

Constantí deia: .Si encenguéssim més llum, potser si toqués· 
sim els violins mentre dina ... 

Gregori discrepava. «El que li agradaria a la Mare és que 
aprenguéssim de memòria el llibre del Pare i que en pintéssim 
frases selectes i escollides per totes les parets de la casa.» 

Aleshores el petit Joan va dir també una cosa, però una cosa 
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estranya en la qual no havia pensat ningú i que era una criaturada 
de nen petit. Perquè el petit Joan va dir: . Potser la Mare està 
trista perquè voldria tenir a casa els nostres germans separats» . 

Quina bestiesa! Ningú n'hi va fer cas, naturalment. 
Però heus aquí que un dia la Mare va reunir e ls fill s i va di, 

que els volia parlar. l la Marc va parlar així: 

-Fi lls meus, durant molts anys, des que ci Pare va anar al Cel 
i vosaltres heu anat creixent, hem anat guardant trastos vells i 
xarranes. La nostra Casa és gran, però plena de pols. Hem de fer 
neteja general. Per què guardem el vell silló de l'oncle Pius, corcat, 
on ningú no seu mai? l les llànties d'oli del besavi Anselm? Què 
en fem d'unes llàn ties d'o li , avui que tenim electrici tat ? Hem de 
fer neteja. Hem de treure la pols i les teranyines. Hem d 'escom
brar. 

-Però Mare, sempre hem encès les llànties d 'oli el dia que el 
besavi Anselm va morir. S'ha fet sempre. 

-I si no ho féssim més? -va preguntar la Mare tranquiHa
ment. 

Tots els germans estaven esverats. La Mare mai no havia parlat 
així. Estava enriolada i rejovenida. S'havia posat un devantal i a 
la mà dreta duia una escombra . Li havia passat tot el cansament 
i tota la tristesa. l encara va dir més: 

- Mira, Constantí, no vull més el cobrellit de paper de plata 
que no abriga ni serveix per a res. Tampoc vull que toquis la trom
peta cada vegada que us omplo el plat de sopa. Ni que aplaudiu 
cada vegada que bec un glop d'aigua . l tampoc vull portar un lliri 
a cada mà quan me'n vaig a dormir. 

-Doncs, què hi voleu portar, Mare? 

-Una escombra. He pensat molt en aquestes 'oses última-
ment. Un dia, mentre Gregori reci tava una poesia i tu, Constantí, 
tocaves la Oauta dolça, a l'hora de repartir els préssecs i les po
mes, vaig veure per la finestra un fill meu dels que viuen al poble, 
que mirava amb un ulls tan enaigats que estic segura que no havia 
menj at res. Hem de parlar de moltes coses. Ara us deixo. Discutiu
ho entre vosaltres, però ja sabeu ci que vull. Vull fer endreça, vull 
tirar al foc tot el que sigu i vell i corcat i inúti l, vu ll treure la pols. 
Vull tenir la Casa del Pare neta i endreçada perquè ... 
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Tots esperaven que la Mare digués per què, i la Mare acabà: 

- ... perquè vull convidar a dinar tots cls meus fills -i afegí 
amb un to de veu que l'emoció lrencava- lots, fins els que no 
saben que sóc la seva Mare. 

Quan la Mare hagué deixat els germans, aquests es posaren a 
parlar tots alhora. Constantí enumerava totes les coses que no es 
podien cremar. Gregori va dir que en faria una lli sta en vers. 
Joan només repetia incansable la paraula «escombrem, escom
brem, escombrem». I aleshores, per primera vegada, va parlar el 
germà més peti t de tots, el que no havia parlat mai, i digué: 

-Hem de fer el que diu la Mare, però amb seny. Escombrem, 
sí, però sense aixecar pol s, amb les finestres tancades. Tirem al 
foc les coses velles, però millor que no en tiréssim cap perquè no 
sabem si un altre dia les podrem necessita r. Escombrem, sí, però 
tu Gregori fes un poema que podries titular «La platejada escom
bra de la Mare». Escombrem, sí. però tu Joan no cal que ho repe
teixis constantment, no sempre hem d'estar escombrant, bé ha de 
quedar alguna estona per a tocar el violí. 

Així parlà el més petit i no convencé ningú, perquè Constantí 
no volia escombrar res, Gregori volia aixecar acta de tot el que 
s'havia dit i Joan anava remugant, tossut, que la Mare havia dit 
ben clarament que s'havia de fer neteja, i aviat, i ara, i aquí, i 
avui. .. 

I e ls germans discutiren tota la nit. 
I es féu fosc, i encengueren els llu ms. 
I a través dels vidres polsosos de les fines tres es podien veure 

els ull s dels germans que volien entrar. Dels innombrables fills 
que esperaven que acabessin de discutir i que obrissin la porta. 

Jat/me Ministral i MasÜl 

CONTES I PARÀBOLES, el mate ix que alguns ninots escam
pats per la Revista, expressen un desig d'integració. Al co
neixement de la rea litat hi ar ri bem per camins múltipl es i 
dive rsos. 
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quatre vents 

J ornades de pastoml de conjunt a Barcelona 

Només uns m Ol s -molt breus, 
certamenl- per presenta r les 
conclus ions de les Jornades de 
Pas toral de con junt , que es pu
bliql/en tot seguit, celebrades a 
Barcelona del 5 al 8 de /IIaig d'a
q ues t any. H i assis tiren un cente
nar de sacerdo ts: l'arxipres t i un 
sacerdot e legit pels seus com
panys d'a rxispresla t, i altres sa
cerdots amb càrrecs de responsa
b ilitat d iocesana. 

8 

Del 5 al 8 de M aig del 1969 

Si calgués s ituar aques tes Jor
nades dintre el context de la Diò
cesi de Barcelona, podríem dir 
que han volgut ser Ja rea fi rmació 
en la voluntat de porlar a terme 
u na pastoral de conjunt i, al ma
te ix tem ps, un inici en la m eto
dologia d'aquesta pastoral. 

I niciat ja el treball dels arxi
prestat s - després de la seva 
reestructuració- aquestes Jorna
d es vingueren en un ntOment 
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molt oportú: quan en molts ar
xiprestalS es plantejaven no po
ques dificultats en ordre a un 
Ireball de conjun l . 

Els qui van participar a les 
Jornades pOlser no necessiten les 
explicacions, però a aquells -la 
majoria- que les puguin llegir 
fora del seu context i del clima 
en què van néixer, potser els hi 
sigil in útils aquestes breus nor
nzes, donades, de manera més ex
tensa, per Mn. Batlles en una 
carIa dirigida als sacerdol s bar
celOt1ins. 

I ) Aquesles conclusions no s6n 
cap "catecisme pastoral", ni un 
"credo" de totes les veri tats que 
professem, ni Ul1 "directori" pràc
lic de Iotes l es realitzacions pas
torals que s'han de dur a terme. 
Con tenen rlOmés algunes -no pas 
lotes- les qiiest ions que va ren 
ser objecte de reflexi6. 

2) Són, això sí, algunes orien
tacions im portal1ts de la pastoral 
diocesana, rest/ lla I d't/Il acord fo-

nameu/al i d'una recerca de tot s 
els presellts (El mèlode, magllí
fic, de MOllS. Bou lard va f er que 
aúò -aqt/esla participaci6 de 
101s- fós real i no lan sols pa
raules). Són «centres d'atenció. 
que varen provocar el compromís 
de caminar junts cap a objectius 
detenninals. 

3) El fel que aquesles CO llelU
siDr1S nO vulguin ser un progra
ma o un pla pastoral concret i 
precís, exige Lt que a cada arxi
prestal es fac i una conversa so
bre la manera d'a plicar-les a cada 
lloc. Alg,ms arxipreslats, a més 
de dedicar una primera reunió 
a informaci6 general de l es Jor
nades, s'han. proposat també de
clicar, en cada reunió, W1 espai a 
anar glossant i discutint totes 
aquestes conclusions de mica en 
mica. 

I , dit IOl aúò, heus aquí el 
text Íntegre de les conclusions. 
Que el l eclor julg i ara. 

Jordi Piquer 

Conclusions de les Jornades 

Els participants en les Jorna
des de Pastoral de Conjunt que 
dirigeix Mons. F. Bou lard, volent 
portar a la pràcti ca les reflexions 
i Ics descobertes d 'aquests dies, 
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formulem, a man era de cOilclu
sions les principals cons lalaeio" s 
que hem fe t conjuntament i els 
principis que ens comprome tem 
a aplicar a la pastoral diocesa na, 



en allò que dependrà de nosal· 
tres. Esperem que aquesta expo
s ició servirà de punt de referèn· 
c ia per a revisjons futures; és 
també un mitjà d'informació per 
a tots e ls nost res germans sacer· 
dots, els quals convidem a fe r· 
se-la seva. 

J. CONSTATEM el caràcte r dio· 
cesà d'aquestes jornades, ma· 
nifes tat per la presència dels 
bisbes, e ls vicaris episcopals, 
els arxiprestos i altres sacer
dots delega ts. ESPEREM que 
aquesta realitat bandejarà de· 
finitivament qualsevol suspi
càcia envers la pastoral de 
conjunt i deixarà claramen t 
establert que el trcball en 
equips arxiprestals, i més en
davant, zonals, neix de ¡'essèn
cia comunitària de la missió 
de l'Església i àdhuc de les 
noves ordenacions del Dret. 

2. CONSTATEM que les diferèn· 
cies entre mentalitats diver
ses - irreduc tibles, diríem a 
vegades- són avui una dificul· 
la t seriosa per a la col-labora· 
ció pas toral dels sacerdots a 
Barcelona. ESPEREM arribar 
a una progressiva conjunció 
d 'esforços, mitjançant 

a) una més gran obertura a 
les rea litats de la vida huma· 
na, individua.! i social. amb la 
subjecció de tot s a les dades 
que ens descobriran les anàli
sis serioses: 

b) l'estudi teològic sobre la 
naturalesa i la missió de l'Es· 
glésia que ens ha de fer tro-

bar la unita t no en l'ambigüi· 
tat de Ics mitjes solucions sinó 
en l'apro rundiment fin s les 
arre ls; 

c) la recerca de la conversió 
de tots i no de la pressió o de 
la vi c tò ria sobre els qui pen· 
sen altrament, dins un clima 
de respecte i d '. íntima fra ler· 
nitat sacramental » (Presb. 
Ord. 8). 

3. CONSTATEM entre nosaltres, 
una certa impreparació doc
trinal , manca de mètode en la 
vida d'eq uip i en e l dià leg, 
l'absència d'unes actituds pas· 
torals bàsiques i la manca de 
respostes clares dels bisbes i 
del presbite ri als problemes 
ex istents. ESPEREM que po
drem corregir aquestes defi
ciències. 

a) amb l'aplicació d 'un pla de 
readaptació teològica i pasto
ra l, a l'abas t de tots e ls sacer· 
dots, sense cap distinció; 

b) amb la iniciació en e ls mè· 
todes de treba ll en gmp; 

c) amb accions orien tades als 
problemes reals, d'una mane· 
ra ordinària, i ben aplicades 
al poble de Déu, més que no 
pas amb profusió de declara· 
cions, escri ts , etc. 

4. CONSTATEM que la nostra 
vida arxiprestal inc ipient és 
absorbida pels minis teris. Les 
reunions gi ren sempre al vol
tant de temes com la primera 
comunió, la reforma dels aran
zels, la preparació a l matrimo-
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ni. etc. Ja és un guany positiu , 
però encara parcial. ESPE
REM que, en un futur no ga ire 
llunyà, la «zona pastoral . tal 
com l 'hem descoberta ---orien
tada cap a la re fl exió sobre la 
vida humana d'una uni tat 
sòcio-pastoral (Cf. A.A. 2)
ens permetrà una més gran 
obertura als problemes del 
homes i a la seva atenció pas
toral. Els mateixos minis te ri s 
en rebran una orientació més 
encertada. Les «zones pasto
rals » hauran d'ésser establer
tes amb criteri objectiu, per 
persones especialitzades en la 
matèria i amb participació de 
tothom en la reflexió prèvia. 

5_ CONSTATEM un cert despa
rellament entre els organis
mes superiors de la pastoral i 
del treball de la base. Això ens 
podria portar a una si tuació 
diocesana greu. ESPEREM 
que, per tal de superar aques t 
risc: 

a) els dirigents de la pastoral 
diocesana adoptaran un «mo
dus operandi » coHegial, en co
munió amb les aspiracions de 
la base, de manera que les 
grans decisions surtin, tant 
com sigui possible, de l'anàli
si i de la refl exió de tots . 

b) els equips arxiprestals tin
dran en compte els altres sec
tors del poble de Déu, que el 
Bisbe també presideix i la ne
cessitat d'un avanç conjunt. 

6. Amb l'experiència d 'aques ts 
dies, CONSTATEM com a par-
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tir de la refl exió sobre . fets 
socials. ens és possible als sa
cerdot s de percebre amb efi
càcia la crida de Déu a la con
versió personal, i d'aconseguir 
una més bona en tesa en tre 
nosaltres. ESPEREM poder 
introduir, en les reunions ar
xiprestal s, reflexions en equip, 
en una línia de revisió de vida, 
a la llum de l'Evange li. 

7. CON S TAT E M els inconve
nients que deriven del fet que 
els sacerdots amb ministeri 
preponderant no parroquial es
tiguin mancats d'equips que 
responguin a llur missió espe
cífica. ESPEREM que seran re
coneguts equ ips funcionals de 
consiliaris, superiors de semi
nari, professors de religió, 
etc., amb dedicació plena, amb 
responsables elegits, a manera 
d'arxiprestos, a fi que siguin 
plenament incorporats a la 
pastoral de conj unt. 

8. CONSTATEM que quan els 
sacerdots mirem d'iHuminar 
la vida real dels homes sur
ten conflictes, ens falta prepa
ració, barregem en la predica
ció conceptes particulars ... 
Molts, davant totes aquestes 
dificultats, opten pel silenci o 
per la vaguetat que poden tam
bé esdeven ir una tra~ició a la 
Paraula de Déu. ESPEREM que 
la missió del Bisbe i del seu 
Presbiteri de contribuir, sem
pre d'acord amb la pròpia vo
cació especí fi ca, a l'ordena
ment del món cap a Déu, amb 



la iHuminació concre ta de les 
real ita ts temporals, serà cada 
dia més valo rada. 

9. CONSTATEM que, sovint, e l 
culte ocupa desmesuradament 
el nos tre temps i ens absor
beix tota l'a tenció. ESPEREM 
una presa de consciència pro
gressiva del lloc que pertoca 
a les tasques d 'evangelitzac ió, 
atesa llur prioritat i la propor
ció majo ri tària de persones 
que en tenen necess itat. 

10. CO STATEM la perplexita t 
de molts de nosa ltres davant 
les situacions noves de la vi
da actual. Abans sembl ava 
com s i tot hagués es tat 
prèv iament es tablert i no 
calgués s inó anar aplicant 
tot a llò que havíem après. 
Erem més mogu ts per l'esma 
d'una tradició que per una 
refl exió renovada. ESPE REM 
fer créixer en nosa ltres una 
consciència que ens perme
trà d'afrontar les situacion.s 
amb eficàcia i amb esperit de 
Presbited , sometent a una 
anàlisi conscienciosa tots els 
seus e lemen ts i preparant
nos a obrir to ts els camins 
que calgu in . Recordem sobre 
aquest punt, el que ja ha es
tat dit quant a l'estudi de la 
teologia. 

11. CO STATEM la inquietud 
d 'alguns que temen que sigui 
minimitzat el paper de la par
ròquia, en donar tan de relleu 
a la importància de l'arxipres-

ta t i de la zona pastora l. ES
PEREM que serà di fós l'abast 
ve ritab le d 'aques ts òrgan de 
la pas toral de conjunt, cridats 
a obrir noves perspec tives a 
les comunitats parroquials i 
a potenciar-ne la mi ssió pe
culiar. 

12. CONSTAT EM que els valors 
específics de la vida religiosa 
- diferentment dels serveis 
ministerials dels religiosos
no són prou es timats per la 
clerecia ni pel laïca t, com a 
tes timonia tge qualificat de 
l'esperit de les Benaurances. 

ESPEREM arribar a una més 
gran reconeixença de la con
sagració de les religioses i 
dels religiosos, i ens posem 
a disposició d 'ells per a la 
recerca dels signes adequats 
que permetran que llur tes
timoniatge radical arribi a 
to thom. 

\3 . CONSTATEM el perill d 'una 
integració minimitzada dels 
religiosos que consis tís, a tot 
es tirar, en una coordinació de 
llurs serveis amb els generals 
de la Diòcesis. ESPEREM que 
la integració dels re li giosos, 
que tots volem, es fa rà en ca
da nivell de la pas toral - par
ròquia, arxiprestat, zona pas
toral, diòcesi- m itjançant 
l'adopció de plans elabo ra ts 
conjuntament per al servei 
de les veritables necessitats 
del Poble de Déu. 
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14. CON S TAT E M deficiències 
greus en la nostra actitud da
vant el laïcat. No hi comp
tem prou ni acomplim el tre
ball d'educació de la seva fe 
que té e l dre t d'esperar. No 
acabem de deixar la nostra 
tendència a l pate rnalisme. 
ESPEREM que serà recone
guda la «vocació del laïcat» 
(L. G. 31) que és realitzada 
en e l món temporal per tal 
d'orientar-lo cap a Déu. Cal 
que la nostra acció no el se
pari de la vida s inó que l'aju
di a assumir-la amb totes les 
seves responsabilitats. 

15. CONSTATEM, particularment 
adolorits, la crisi dels movi
ments d'acció catòli ca espe
cialitzada que responen a i'es
mentada concepció conciliar 
de l laïca t i l'encaminen vers 
el compromís tempora l. ES
PEREM col'laborar, a partir 
d'esforços senzills i imme
diats, a la construcció i revi
t a I i t z a e i ó d'aquests movi
ments, sense deixar-nos en
dur per un desig d'èxits fà
cils o aparatosos, per camins 
no tan profunds. 

16. CONSTATEM, especialment, 
l'angoixa de molts militants 
que han trobat dificultats 
greus a causa de compram.i
sos acceptats per motivacions 
cristianes . Això ha coindeUt 
amb determinats problemes 
dels moviments apostòlics a 
l' inte rior de l'Església. ESPE
REM una restauració progres
siva de la confiança de tota 
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la nostra Església en aquests 
moviments i que «la predi
cació del missatge de Crist 
feta de tal manera que la 
llum de l'Evangeli arribi a 
penetrar a totes les activitats 
terrenals dels creients» (L. G. 
43) sera comple tada amb una 
acció de l'Església a fi que 
«siguin respectats els drets 
fonamental s de la persona i 
de la família i reconeguts e ls 
impera tius del bé comú» (L. 
G. 42). 

17. CONSTATEM l'exi stència d'al
guns recels entorn del Consell 
Presbite rial: hom tem, a ve· 
gades, que ajudi a desconè i
xer el paper del laïcat i a 
menys valora r e l Consell Pas. 
toral i que a llunyi el Bisbe 
del poble; o que no aconse
gueixi una autèntica rep re· 
sentativitat; o que li manqui 
efi càcia per desconnexió de la 
base ... D'altres plantegen e l 
Consell Presbiterial en termes 
més jurídics que pastorals. 
Però tan l'establiment del con
cepte precís d'aquest consell 
com les nombroses experièn
cies de mol tes diòces is ens 
fan veure la gran aportació 
que pot fer a la nostra pas
toral diocesana. ESPEREM 
difondre per tots els mitjans 
aquella precisió i aquelles ex
periències amb vista a una 
estructuració del nostre Con
sell Presbiterial que eviti e ls 
perills apuntats i sigui un ser
vei autèntic a tot el poble de 
Déu. 



18. CO STATEM que el Consell 
Pastoral és una esperança 
d'integració de la ics, religio
sos i sacerdo ts en la respon
sabil ita t pas toral de l'Esglé
sia. Hi ha, tanmateix, algunes 
d ifi cultats: la de si tuar la se
va missió específica al costal 
del Consell Presbite rial , la 
d'aconseguir la necessària rc-

presentativitat, tenint en com
te la dispersió del laïcat i la 
diversi tat dels seus compro. 
misos. ESPEREM arribar a 
un Consell Pastoral , progres
sivament aconseguit, el qual, 
recollint to t el plura lisme de 
la vida de la nos tra Diòcesi, 
rcrorçara c i sen tit missioner 
de la comuni tat cristiana . 

Una escola diocesa na de Teologia 

Solsona 

En primer lloc, hem d'advertir 
que, encara que el nom pugui 
semblar molt solemne, va ser 
posa l sense cap mena de pre ten
s ió. La idea va néixer fa dos a nys 
d'una exigència pastoral de men
talitzaci6 i de la necessitat d'un 
aggiornametlto teològic. experi 
mentada després del Concil i per 
tot hom, però sobretot pels sacer
dOLS, en una diòcesi en què hom 
no di sposa de cap mitjà ni opor
tunitat. Abans s 'havien celebrat 
ja amb aques t mateix fi dues set
manes conciliars. 

Hem fet dos cursos. El pri
mer, amb temes mo lt genera ls. 
va voler esbossa r e l panorama ac
tual de la teologia. E l segon, més 
concre t i amb finalitat més pas
toral , ha volgut presentar la fi-

a 

gura de l'Església com a comuni
tat de salvació, per intenta.r des
prés encarnar-la en cada una de 
les nostres com unitats eclesials. 
Ve'! aquí les línies generals del 
programa: després d 'un es tudi 
sobre la dialèc tica persona-comu
nitat, es passa a una reflexió teo
lògica sobre l'Església i finalment 
a la presenta ió de l'església lo
cal -en el sentit ample de la 
parau la- en la seva vida inter
na com a comunitat de fe, de cul
le i d'amor i en la seva acció mis
sionera i de sCJ\lei en el món. 

E ls professors són tots del bis
bat -sacerdots i rel igiosos- i 
gairebé tan nombrosos com els 
temes. Ai xò té els seus inconve
nients, però té ta mbé l'avantat
ge d 'oferir un estímul a les per-
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sones més preparades. Aquest 
any un tema ha estat exposat per 
una rel igiosa i els dos temes de 
l'acció de l'església en el món, 
preparats en equip. 

Es va començar amb tres cen
tres estratègicament situats, pe
rò, davant la insistència de molts, 
s'han hagut de multiplicar fin s a 
vuit. El millor temps sembla que 
és de la tardor fins a Pasqua. La 
millor hora, el vespre, (per a a l
guns sacerdots de comarques ru
rals, la tarda ). Les sessions cons
ten generalment d'una hora d 'ex
posició i de dià leg. Per tal de 
procurar una participació més 
activa, a partir de mig curs, es 

va repartir, junt amb els esque.
mes de la lliçó, un qüestionari. 

Dc la bona acoll ida en dóna 
testimoni el nombre de més de 
sct-cents assistents, cntre sacer
dots, religiosos i Jaics. 

Amb tot, en la nostra revisió 
col·lectiva, són molts els interro
gants que ten im plan tejats. La 
gran assistència de laics, ¿no 
cns ex igirà anar més aviat cap a 
una ca tequesi d'adults? O bé, 
caldrà di st ingir dos nivells? Com 
procurar una millor assimilació 
de la doctrina? Com fer-ho per
què la doctrina no es quedi en 
pura teoria i porti a un compro
mís de vida i d'acció? 

J. Hu guet 
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